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Zarzildzenie Nr OA.00 50.129.2019

Burmistrza Miasta Kola
z dnia 1 sierpnia 2019

r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzgdu Miejskiego w Kole.

Na podstawie art. 104, 104t- 1043 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r.

-

Kodeks Pracy (Dz.U. 22019 r.,

poz. 1040) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych (Dz.U.
22019 r. poz. 1282 ze zm.)

w zwiyku z art.33

ust. 3 ustawy

z dnia 8 marca

1990 r. o samorz4dzie

gminnym (Dz.U. 22019 r.poz. 506 ze zm.) zarzqdzam, co nastgpuje:

g 1. Traci moc Zaruqdzenie Nr 0A.0050.107.2016 Burmistrza Miasta Kola z dnia 4 sierpnia 2016 r.
zmieniaj4ce Regulamin Pracy lJrzgdu Miejskiego

w Kole stanowi4cy

zalilcznik

do

Zarzqdzenia

Nr OR.0l51-73109 Burmistrza Miasta Kolazdnia?l lipca2009 r. ze z.rnianami.
$ 2. $ 31 pkt 2 Regulaminu Pracy Urzgdu Miejskiego w Kole stanowi4cy zalqcznik do Zarz4dzenia

NrOR.0151-T3l}gBurmistrzaMiastaKolazdnia2llipca200g r.zezmianamiotrzymujebrzmienie:
,,1. Zwolnief od pracy pracownikom udzielaj4:
Burmistrza Miasta Kota
Kola

i

-

-

Burmistrz Miasta Kola, podczas nieobecnoSci

ZastgpcaBurmistrza Miasta Kola, poclczas nieobecno$ci Bunlistrza Miasta

Zastgpcy Burmistrza Kola

-

Sekretarz Miasta Kola".

$3.
1. $ 32 pkt 2 Regulaminu Pracy Urzgdu Miejskiego w Kole stanowi4cy zaNqcznik do Zaru4dzefia
Nr OR.0151-73/09 Burmistrza Miasta Kolazdnia2l lipca 2009 r. ze zmianami otrzymuje brzmienie:
,,1. Za czas zrvolnienia od pracy pracownikowi nie przysluguje wynagrodzenie, chyba, ze pracownik
odpracowal czas zwolnienia. Odpracowanie to nie stanowi pracy

karty zwolnienia od pracy stanowi zalqcmik nr

I

w godzinach nadliczbowych. Wz6r

do tego Zaruqdzenia.

2. Uchyla sig zalqcznik nr 2 do Regulaminu Pracy Urzgdu Miejskiego w Kole, bgdqcy zdl4cznikienr

do Zarzqdzenia Nr OR.0151-73/09 Burmistrza Miasta Kola z dnia2l lipoa 2009 r. zc ztnianami(wz6r
karty wyjScia).

$ 4.

Wykonanie zaru4dzenia powierza

sig Naczelnikowi Wydzia.lu

Organizacyjno

Adminishacyjnego Urzgdu Miasta Kola.

t'

dzi w

r?ffFr},,*i

zry ci.^

w dnru 1 sierpnia 20te r
Burmistrz Miasta Kola

Krzysztofl&likorvski

ZalitWznikNrl4o,ZTzq4zeniaNrQA.0.050.J2920I9
Burmistrza Miasta Kola

z dnia

I sieronia

2019 r.

KARTA ZWOLNIENIA OD PRACY
dnia
Nazrvisko i Imig

Wydzial
Proszg o wyraZenie zgody na zwolnienie od pracy w godzinach:

od

l4cznie.

do

w dniu

Zastgpstwo petni

p..

Rozliczenie karly zwolnienia od pracy

- odpracowanie* zwolnienia od pracy

w godzinach od.

..

..

zdnia..

.

w dniu.

....do..

- potr4cenie* wynagrodzeniazaczas zwolnienia od pracy

w dniu.

* (wybrane zaznaczyt)

Zwolnienie od pracy w danym miesiqcu na\e?y odpracowa6 do kofca danego miesi4ca.

Potr4cenie wynagrodzenia

za

zwolnienie

od pracy w danym miesiqcu nast4pi

z wynagrodzeniaw kolejnym miesi4cu pracy, chyba,2e jest to ostatni miesi4c pracy danego
pracownika

-

wtedy potr4cenie wynagrodzenia nast4pi w bieZ4cym miesi4cu pracy.

podpis Burmistrza/Zastepcy

Burmistrza/Sekretarza

podpis Naczelnika

Wydzialu

podpis pracownika

