
Zarządzenie Nr 107/2019
Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Gostynina

Na podstawie  art.  42  ust.  1  ustawy z  dnia  21  listopada  2008 r.  o  pracownikach
samorządowych (Dz.  U.  z 2019 r.  poz.  1282 t.j.)  w związku z art.  104 ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 t.j. z późn. zm.) zarządza się
co następuje:

§ 1.
W  Regulaminie  Pracy  Urzędu  Miasta  Gostynina  stanowiącym  załącznik  nr  3  do
Zarządzenia  Nr  23/2009  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  9  kwietnia  2009  r.
zmienionego Zarządzeniem Nr 123/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia
2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 
                                                                                    
1. W § 33. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.  Czas  pracy  nie  może  przekraczać  8  godzin  na  dobę  i  przeciętnie  40  godzin  w
pięciodniowym tygodniu pracy w 1- miesięcznym okresie rozliczeniowym z zastrzeżeniem 
§ 37”. 

2. § 34. otrzymuje brzmienie:
„§ 34. 1. Pracownicy Urzędu Miasta Gostynina objęci stałym czasem pracy rozpoczynają
pracę o godz. 7.30 i kończą pracę o godz. 15.30 z wyjątkiem każdego wtorku będącego
dniem pracy, kiedy wyznaczeni pracownicy rozpoczynają pracę o godz. 9.00, a kończą o
godz. 17.00. 
2. Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich – Zespół monitoringu pracują w systemie
dwuzmianowym także w niedzielę i święta wg. następujących zasad:
I zmiana w godz. 7.00 – 15.00
II zmiana w godz. 15.00 – 23.00
W oparciu o rozkład czasu pracy – grafik zatwierdzany przez Pracodawcę. 
3.  Zmienny  rozkład  czasu  pracy  stosuje  się  w  przypadku  Pracowników  Urzędu  Stanu
Cywilnego oraz Pracowników Biura Obsługi Rady Miejskiej, gdzie rozkład czasu pracy jest
ustalany w porozumieniu z Pracodawcą, przy zachowaniu zasad określonych w § 33. 
4. Czas pracy Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy określają
umowy o pracę oraz harmonogramy czasu pracy zatwierdzane przez Pracodawcę”. 

3. Skreśla się § 35. 

§ 2.
Zmiany  regulaminu  wchodzą  w  życie  po  upływie  dwóch  tygodni  od  podania  go
pracownikom do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


