Zarz dzenie Nr 687/06
Burmistrza Stronia l skiego
z dnia 5 maja 2006 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urz du Miejskiego w Stroniu l skim.
Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst
jednolity z 1998 roku Dz.U. Nr 21, poz. 94 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorz dowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
- Burmistrz Stronia l skiego zarz dza, co nast puje:

§1
W zarz dzeniu nr 536/05 Burmistrza Stronia l skiego z dnia 26 lipca 2005 roku w
sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urz du Miejskiego w Stroniu l skim, w
Rozdziale 4 Systemy i rozkłady czasu pracy, wprowadza si nast puj ce zmiany:
1. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Czas pracy pracowników samorz dowych nie mo e przekracza 40 godzin na tydzie i 8
godzin na dob
w pi ciodniowym tygodniu pracy w jednomiesi cznym okresie
rozliczeniowym”.

2. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W urz dzie obowi zuj nast puj ce godziny rozpoczynania i ko czenia pracy:
poniedziałek
wtorek
roda
czwartek
pi tek

od godziny 7:00 do godziny 15:00
od godziny 8:00 do godziny 16:00
od godziny 7:00 do godziny 15:00
od godziny 8:00 do godziny 16:00
od godziny 7:00 do godziny 15:00 „

3. w § 11 wykre la si ust. 3
4. § 11 ust 4 otrzymuje brzmienie:
„Praca w granicach nie przekraczaj cych 8 godzin na dob i 40 godzin na tydzie
przyj tym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych”.

w

§2
Wykonanie zarz dzenia powierza si Sekretarzowi Gminy Stronie l skie.
§3
Zarz dzenie wchodzi w
czerwca 2006 roku.

ycie z dniem podpisania z moc

obowi zuj c

Piecz podłu na o tre ci:
Burmistrz Stronia l skiego
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis
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