Zarządzenie Nr SSE.0050.102.2019
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Suchym Dębie
Na podstawie art. 104, art. 1041 i 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. z 2019 r. , poz. 1040 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 3, art. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 42 ust.1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.1282)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Suchym Dębie stanowiącym załącznik do
zarządzenia nr OB.0050.12.2018 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Suchym Dębie wprowadza się
następujące zmiany:
W Rozdziale VI Wymiar, system i rozkład czasu pracy, § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy:
1) poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7.30 -15.30,
2) środa w godz. 8.00 – 17.00,
3) piątek w godz. 7.30 – 14.30.”
§ 2. Załącznik nr 10 do Regulaminu Pracy otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Suchy Dąb.
§ 4. Zarządzenie w chodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości
pracownikom Urzędu Gminy.

\-\ Wójt Gminy Suchy Dąb
Henryka Król

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SSE.0050.102.2019
Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 23 października 2019 r.

Porozumienie w sprawie rozkładu czasu pracy
Działając na podstawie art. 135 § 1, 1401 i art. 150 § 3 Kodeksu pracy, strony postanowiły
o zawarciu w dniu 22 października 2019 r. porozumienia dotyczącego stosowania rozkładu
czasu pracy.
Niniejsze porozumienie zostało zawarte przez:
pracodawcę, tj. Urząd Gminy w Suchym Dębie, reprezentowanego przez Wójta Gminy
Panią Henrykę Król
a przedstawicielami pracowników
1) Panią Grażynę Holender – Inspektora do spraw podatków i opłat lokalnych
2) Panią Izabelę Kruszewską – podinspektora do spraw kultury i sportu
3) Pana Marcina Raczkiewicz – Inspektora do spraw kultury i sportu.
Strony postanowiły, że:
§ 1. W Urzędzie Gminy w Suchym Dębie będzie stosowany równoważny rozkład czasu pracy,
przewidujący pracę przeciętnie w pięciodniowym tygodniu pracy w następujące dni:
w poniedziałek , wtorek, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30,
w środy od godz. 8.00 do godz. 17.00,
w piątki od godz. 7.30 do godz.14.30,
w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc.
§ 2. Pierwszym dniem stosowania rozkładu czasu pracy, o którym mowa w § 1, będzie
dzień 6 listopada 2019 r.
§ 3. Rozkład czasu pracy, o którym mowa w § 1, będzie stosowany do wszystkich pracowników
Urzędu Gminy w Suchym Dębie.
§ 4. Niniejsze porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony zgodnie z regulaminu pracy.
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(podpisy przedstawicieli pracowników)

