
ZARZADZENIE Nr O.U.. 12013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia ,}.J.9. 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 § 1wzwiazku z art. 1041 § 1pkt 2, pkt
4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr21, poz. 94 ze zm.)
zarzadza si?, co nast?puje:

§1

WRegulaminie Pracy Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach stanowiacym zalacznik do
Zarzadzenia Nr 55/2011 BurmistrzaMiasta i Gminy Chorzelez dnia 29 czerwca 2011 roku
wprowadza si? nast?pujace zmiany:
1)W § 11 dodaje si? ust. la o nastejpujacym brzmieniu:
„5. Na stanowiskach pracy: kierowca i opiekun dzieci i mlodziezy wprowadza si?system
przerywanego czasu pracy".
2) § 12 ust. 2 otrzymuje nast?pujace brzmienie:
„2. Zaprac? wniedziel? i swi?ta uwaza si? prac? wykonywana^pomi?dzy godzinami 6°° w
tym dniu, a godzina^6°° nast?pnego dnia, zas pora nocna obejmuje 8 godzin mi?dzy
godzinami 2100-500".
3) § 12 ust. 4 otrzymuje nast?pujace brzmienie:
„4. Pracownikowi za prac? wykonywana^ na polecenie przelozonego w godzinach
nadliczbowych przysluguje wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym
ze czas wolny, na wniosek pracownika, moze bye udzielony w okresie bezposrednio
poprzedzajacym urlop wypoczynkowy lubpojego zakohczeniu".
4) § 25 ust. 8 otrzymuje nast?pujace brzmienie:
„8. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopow nalezy udzielic pracownikowi
najpozniej do dnia30 wrzesnia nast?pnego rokukalendarzowego".

§2

1.Wykonanie zarzadzenia powierza si? pracownikom Urz?du Miasta i Gminy w Chorzelach.
2.Nadzor nadwykonaniem zarzadzenia powierza si? Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie po upbywie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomosci
pracownikow.
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