
ZARZĄDZENIE NR 0050.19. 2019 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

 
z dnia  4 lutego 2019 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobromierz 

 
 Na podstawie art. 1041 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 917 z późn. zm.) i art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
   
§ 1.W załączniku do zarządzenia Nr 64/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 15 czerwca 2009 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobromierz wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
1. W rozdziale IV: 

 
1) w § 16 ust. 1 i 1a otrzymuje brzmienie:  

1. Dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania, na stanowiskach 
urzędniczych, w  tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz na stanowiskach 
pomocniczych i obsługi, z zastrzeżeniem ust. 1c, ust. 1d i ust. 1e, stosuje się system 
równoważnego czasu pracy. W równoważnym systemie czasu pracy dopuszczalne jest 
przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym trzech miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest 
równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub 
dniami wolnymi od pracy. 

 
2) w § 16 dodaje się ust.1b, ust. 1c, 1d i 1e w  brzmieniu:  

1a. Dla pracowników, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1b, ustala się 
następujący rozkład tygodniowego czasu pracy:  
1) poniedziałki, środy i czwartki od 7:00 do 15:00, 
2) wtorki od 8:00 do 17:00, 
3) piątki od 7:00 do 14:00.  

1b. Dla pracowników Zespołu Gospodarki Komunalnej ustala się następujący rozkład 
tygodniowego czasu pracy:  
1) poniedziałki, środy i czwartki od 7:00 do 15:00, 
2) wtorki od 7:00 do 16:00, 
3) piątki  od 7:00 do 14:00.  

1c. Sprzątaczki świadczą pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 13.00 do 21.00. 

1d. Kierowcy samochodu osobowego wykonujący dowóz uczniów niepełnosprawnych do 
szkół świadczą pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 15.00. 

1e.  Pracownicy obsługi zatrudnieni na oczyszczalni ścieków świadczą pracę w podstawowym 
systemie czasu pracy od poniedziałku do niedzieli w 3 zmianowej organizacji czasu 
pracy, w której: 
a) I zmiana przypada w godzinach od 6.00 do 14.00, 
b) II zmiana przypada w godzinach od 14.00 do 22.00, 
c) III zmiana przypada w godzinach od 22.00 do 6.00. 

 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 
 
§ 3. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania jego treści do wiadomości 
pracowników z mocą obowiązującą od  19 lutego 2019 r. 

Wójt  ( - ) Jerzy Ulbin 


