Zarządzenie Nr 224/2009
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 9 listopada 2009r.
zmieniające zarządzenie Nr 5/2009w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego
w Wyszkowie.
Na podstawie art. 30 ust.1 i art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( t. jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art.7 pkt 3 i art.42 ust 1
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.
1458) oraz art. 104 §1, art. 104¹, 104² §2 i art.104³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks Pracy( t. jedn. z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz.94 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:
§1.
1.W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Nr 5/2009 Burmistrza Wyszkowa z dnia 8 stycznia 2009r. wprowadza się
następujące zmiany:
- w § 12:
1) w ust. 17 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„ Nie dotyczy to osób niepełnosprawnych , kobiet w ciąŜy oraz, bez ich zgody ,
pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi
stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do lat ośmiu.”
2)dodaje się ust. 20 w brzmieniu:
„ 20. Przepisu ust. 7 i ust. 12 nie stosuje się do osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czas
pracy takich osób nie moŜe przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin
tygodniowo ,a wymiar ten obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu
pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. Ust. 18 stosuje się odpowiednio.”
.
2. Zmiany Regulaminu Pracy wchodzą w Ŝycie po upływie 2 tygodni od dnia ich doręczenia
kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wyszkowie i osobom
zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy. Fakt zapoznania się ze zmianami
regulaminu pracy pracownicy potwierdzają oświadczeniem na piśmie, które włącza się do akt
osobowych.
§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ogólnego i Spraw
Obywatelskich.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

