
ZARL\DZENlE NR 10112019 


WOJTA GMINY OCHOCIN 


z dnia 2S Listopada 2019 r . 


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz wyznaczenia 


dodatkowego dnia pracy w Urz~dzie Gminy Sochocin w 2019 roku 

No podstawlc art . 33 liSt. 3 usta\'vy 7 dnia 8 marca 1990 r. 0 samol"ll}d.zie gminn m 

(Oz. U. z 2019 poz. 506 z zm.). ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 

amorz<:)dowych (Oz. . z 2019 poz.1282) w zwi<JZku z 9 24 u l. 3 zarz~dzenia Nr 28/2014 

W 6jta Gminy ochocin Z dnia 7 kwietnia 2014 r v. sprawie u talenia regulaminu pracy ILydu 

Gminy S hocin zrnienionego zarz~dLeniem Nr 4/20 19 W 6jta Gminy Sochocill z dnia 

17 tycznia 2019 r i zar~dzeruem N r 26/2019 W 6jta Gminy chocm z dnia 2 kwietnja 2019 

r. zaJ7i)dza si<r co nastc;puje: 

§ 1. UstaJa si~ dodatkowy dzien wolny od pracy w Urzli!dzi Gminy Sochocin. zwanym dalej 


'" rz<;dem ", w jednym z nizej wymienionycb termin6w: 


1) 24 grud rua 2019 roku: 


2) 27 grudnja 2019 roku. 


§ 2. Za dodatkowy dzi n wolny od prac w. mlemOny W § 1 ustala siif dziell pfacy 


w Urz~dzie w dniu 14 grudnia 201 9 roku. 


§ 3. 1. Zobowi¥uje si~ kierownik6w kom6rek orgaruzacyjnych Urz<rdu do spofZ:J.dzenia 


harmonogram6w wykorzystania dodatk wego dnia wolnego wymienionego w S 1 we lu 


zapewniellia sprawnej obslugi klient6w. 

2. Wz6r hamlonogramu stanowi za!~ znik do z3fZ¥lzenia. 


§ 4. 1. Wykonanie zamJdzenia powierza siE; Kierownikowi Wydzialu Orgaruzacyjnego. 


2. Nadz6r nad wykonanjem zar~dzenia pO'v\ierza si~ Sekretarzowi Gminy. 


§ 5. Zarz~dzenie wchodzi ty ie z dniem podpisarua i podlega ogto zeniu poprzez 


umie zczcnie w Biuletynie Informacji Pu blicznej 

ochocin. 

dat<1~ {; j. r data: 
~.J 

prawdLil pod wzglydem 
fI rmalno - prawnym 

pod ~ : podp~ : 
/, 



Wtijta Gminy SocllOcin 
.:: dflia 25listopada 2019 roku 

harmonogram wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy, 
W lamian la sobotli 14 grudnia 2019 roku 

Nazwa Wydzialu: ................................................................................... ', .............. . 


'----+-------------------+------------r-----~-~-

_---'_________________+-__________---.: ___~.___ ....-J 
. 

L~_ _'____________________L____________'_________·_ 

.......................................... 

data. podpis Kierownika Wydzialu 

odbi6r dnia winien nastq.pic w jednym z nizej wymienionych 
I. 24 grudnia 2019 r., 
2. 27 2019r. 


