ZARZĄDZENIE NR 67/2016
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 6 lipca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej.
Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.
zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 902) zarządzam, co następuje:
§ 1. W załączniku do Zarządzenia nr 83/2013 Wójta Gminy Małkinia z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 21dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,
natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba
niepełnosprawna nie może być zatrudniana w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.”;
oraz ust. 6 w brzmieniu:
„6. Pracownikom zatrudnionym na część etatu ustala się harmonogram czasu pracy.”;
2) w § 22:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz „równoważnego” i spójnik „i”;
b) skreśla się ust. 2;
3) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. 1. Pracownicy Urzędu Gminy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych oraz nieurzędniczych,
z wyjątkiem robotników gospodarczych, pracują od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600.
2. Robotnicy gospodarczy pracują w godz. od 600 do 1400 (pierwsza zmiana) i od 1400 do 2200 (druga
zmiana).”;
4) w § 40 dodaje się zdanie drugie „Szkolenia z zakresu bhp przeprowadzane są z częstotliwością określoną
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie
bezpieczeństwa i pracy”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania pracownikom do wiadomości zmiany
Regulaminu Pracy.
2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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