
Zarządzenie Nr 72/2006

        Burmistrza Karczewa

z dnia 21czerwca 2006 

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy 
obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Karczewie

Na podstawie art. 124 Kodeksu Pracy zarządzam co następuje:

§1

Zmieniam brzmienie § 53 Regulaminu Pracy  w ten sposób, że dotychczasową jego 

treść oznaczam ust.1

Do § 53 Regulaminu Pracy dodaję ust.2 o następującym brzmieniu:

Pracownicy,  mają obowiązek zwrotu mienia lub wyliczenia się z powierzonych:

- środków finansowych 

- narzędzi, instrumentów lub innych przedmiotów a także środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Do § 53 Regulamu Pracy dodaję ust. 3 o następującym brzmieniu:

 Ustalam wzór oświadczenia (dla pracownika, któremu mienie zostało powierzone) o   

odpowiedzialności do pełnej wysokości za powierzone mienie jako zał. Nr 1.  do 

zarządzenia.

Ustalam wzór karty obiegowej dla pracowników Urzędu Miejskiego, z którymi 

wygasa stosunek pracy. Wzór Karty stanowi Zał. Nr 2  do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Każdy z pracowników Urzędu obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty Organizacji i 

Nadzoru.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do 

wiadomości pracownikom.
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      Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 

72/2006

Burmistrza 

Karczewa

z dnia 21 czerwca 

2006

KARTA OBIEGOWA
dla pracowników którym wygasa stosunek pracy

Rozliczenie wydziału

Lp
Nazwa jednostki lub komórki 

organizacyjnej
Nazwa przedmiotu zdawanego Podpis Naczelnika data i 

pieczątka

1 Wydział Finansowo- Budżetowy

2 Wydział Spraw Obywatelskich
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3 Wydział Rozwoju Gospodarczego i 

Strategii

4 Inspektor Gospodarczy

5 Wydział Oświaty Organizacji i

Nadzoru

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 

72/2006

Burmistrza 

Karczewa

z dnia 21 czerwca 

2006
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.......................................................................................
Imię i nazwisko pracownika

.........................................................................................
stanowisko

Oświadczam, iż dnia....................otrzymałem......................................................................
nazwa przedmiotu

o łącznej wartości................................................................... za które jestem odpowiedzialny 

materialnie do pełnej wysokości, chyba że powstała szkoda  w przekazanym materiale z przyczyny 

niezależnej ode mnie.

Karczew dnia...........................................                                                  ...........................................
                                                                                                                            czytelny podpis
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