
ZARZADZENIE nr OB.120.01.2016 

Wójta Gminy Turawa 

z dnia 19 września 2016r. 

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Turawa. 

 

 

Na podstawie art. 104 § 1, 104
1
 ,104

2
 § 2 i art. 104

3
 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2014 poz. 1502, z pózn. zm.) w związku z art. 7 pkt. 1 i 3, art. 42 i 

art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz. U. z 2014 

r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz 594, z pózn. zm.) Wójt Gminy Turawa zarządza, co 

następuje: 

 

 

§ 1 

Uchyla się § 3  Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Turawa z dnia 21 lutego 2013r. 

wprowadzonego  Zarządzeniem Nr OB.120.2.2013 

 

 

§ 2 

Nowy § 3 otrzymuje brzmienie:  

 

1 Pracowników Urzędu obowiązuje czas pracy według następującego rozkładu: 

1) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych: od poniedziałku do piątku: 

pracownicy rozpoczynają pracę o pełnych godzinach w przedziale: od 6.00 do 8.00 

2) pracownicy obsługi zatrudnieni na stanowisku sprzątaczki wykonują pracę od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00. 

3) pracownicy obsługi zatrudnieni na stanowisku gospodarz obiektu wykonują pracę  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

4) dla pracowników zatrudnionych na stanowisku dozorca ustalane są odrębne miesięczne 

harmonogramy, 

5) czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy określa się  

w umowie o pracę, 

§ 3 

Regulamin podaje się do wiadomości pracowników poprzez jego zamieszczenie na stronach 

BIP Urzędu Gminy Turawa. 

 

§ 4 

 

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości 

Pracowników i obowiązuje od 04.10.2016. 

 

 

 

Wójt Gminy Turawa 

 

Waldemar Kampa 

 

 

 



 

                                                 POROZUMIENIE 

                              w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy 

 

zawarte w dniu 19 września 2016 r. w Turawie pomiędzy: 

Urzędem Gminy Turawa reprezentowanym przez Wójta Gminy Turawa 

a 

przedstawicielami pracowników 

o następującej treści: 

§ 1 

Na podstawie art. 140
1 

§1kp i art. 150 §3 kp strony postanawiają o wprowadzeniu w Urzędzie 

Gminy Turawa ruchomego rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w niniejszym 

porozumieniu. 

§ 2 

1 Pracowników Urzędu obowiązuje czas pracy według następującego rozkładu: 

1) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych: od poniedziałku do piątku: 

pracownicy rozpoczynają pracę o pełnych godzinach w przedziale: od 6.00 do 8.00 

2) pracownicy obsługi zatrudnieni na stanowisku sprzątaczki wykonują pracę od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00. 

3) pracownicy obsługi zatrudnieni na stanowisku gospodarz obiektu wykonują pracę  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

4) dla pracowników zatrudnionych na stanowisku dozorca ustalane są odrębne miesięczne 

harmonogramy, 

5) czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy określa się  

w umowie o pracę, 

§ 3 

Kierownicy referatów są zobowiązani do zapewnienia pracy ciągłości referatów. 

§ 4 

Niniejsze porozumienie obowiązuje od 04.10.2016 

§ 5 

Porozumienie podaje się do wiadomości pracowników poprzez jego zamieszczenie na 

stronach BIP Urzędu Gminy Turawa. 



 

LP REFERAT NAZWISKO I IMIĘ PODPIS 

1 
TURYSTYKI I 

PROMOCJI 

 

  

2   

3 
PLANOWANIA I 

FINANSÓW 

 

  

4   

5 ORGANIZACYJNY I 

SPRAW 

OBYWATELSKICH 

 

  

6   

7 
GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI, 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA I 

ROLNICTWA 

 

  

8   

9 

BUDOWNICTWA 

 

  

10   

11 

OBSŁUGA URZĘDU 

  

12   

 


