
ZARZĄDZENIE Nr 12~;.1&.2.7.t,:;/)16
STAROSTY KOLSKIEGO

z dnia .J8..§ffiid11k~.~~J

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OZ.120.S.2013 Starosty Kolskiego z dnia

13 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy

Na podstawie art. 1042 § 2 i art. 1043 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeka Pracy

(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. ) w związku z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia

21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze

zm. ) i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w treści Regulaminu pracy będącego Załącznikiem Nr 1

do Zarządzenia Nr OZ.120.5.20 13 Starosty Kolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy poprzez zmianę treści § 30 w rozdziale V

"Czas pracy" w brzmieniu:

,,1. Pracownicy Starostwa z zastrzeżeniem ust. 2, postanowień § 32-33 oraz § 35

świadczą pracę według następującego rozkładu:

od poniedziałku do piątku - od godz. 7.30 do godz. 15.30.

2. Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kole

świadczą pracę w poniedziałki - od godz. 7.30 do godz. 17.00".

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu i Naczelnikowi

Wydziału Komunikacj i i Transportu.

§ 3

1. Zarządzenie należy podać do wiadomości pracowników w terminie do dnia

3 stycznia 2019 roku przez przekazanie egzemplarza każdemu wydziałowi

Starostwa isamodzielnym stanowiskom pracy w celu zapoznania się przez

pracowników z jego treścią.



2. Fakt zapoznania się z Zarządzeniem pracownik potwierdza własnoręcznym

podpisem na egzemplarzu znajdującym się w Wydziale oraz na oświadczeniu,

które przekazywane jest do samodzielnego stanowiska d. s. pracowniczych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od określonego w § 3

końcowego terminu podania go do wiadomości pracownikom Starostwa

Powiatowego w Kole tj. 18 stycznia 2019 roku.
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