
Zarz~dzenie Nr 28/2016 


W6jta Gminy Sochocin 


z dnia 12 kwietnia 2016 r. 


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz wyznaczenia 
dodatkowego dnia pracy w Urz~dzie Gminy Sochocin w 2016 roku 

Na podstawie art. 33 ust. 3 usta~'Y z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZ4dzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 42 ust. 1 usta~ z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 


samorZ4do~ch (Dz. U. 2014 poz.1202 ze zm. ) w zwiq.zku z § 24 ust. 3 zarz~dzenia Nr 


28/2014 W6jta Gminy Sochocin z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu 


pracy Urzydu Gminy Sochocin zarz~dza siy, co nastypuje: 


§ 1. Ustala siy dodatko~ dzien wolny od pracy w Urzydzie Gminy Sochocin, zwanym 


dalej "Urzydem", w jednym z nizej ~mienionych termin6w: 


1) 2 maja 2016 roku; 


2) 27 maja 2016 roku. 


§ 2. Za dodatko~ dziel1 wolny od pracy ~mle1110ny w § 1 ustala siy dzien pracy 


w Urzydzie w dniu 161ipca 2016 roku. 


§ 3. 1. Zobowiq.zuje siy kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu do sporz'ldzenia 


harmonogram6w dyzur6w w dniach ~'Ymienionych w § 1 w celu zapewnienia sprawnej 


obslugi klientow. 


2. Wz6r halIDonogramu stanowi za1'lcznik do zarzi:Jdzenia. 

§ 	4. 1. Wykonanie zarz'Jdzenia powierza siy Kierownikowi Wydzialu, Kadr, Oswiaty 

i Spraw Organizacyjnych. 

2. Nadz6r nad ~konaniem zarzfldzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 

§ 5. Zarz'Jdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Andrzej~tOWSId 
Sporz~dzil : Sprawdzil pod Sprawdzil pod 

wzgl"dcm wzgl~delll 

mCr)1orycznym formalno-prawym 

data: datn: data: 

podpis : podpis: 



Zalqcznik 
do Zarzqdzenie Nr 2812016 
W6jta Gminy SOc/lOcin 
Z dnia 12 kwietnia 2016 roku 

harmonogram wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy, 
w zamian za sobot-r 16 lipca 2016 roku 

Nazwa Wydzialu: ................................................................................................. . 


Lp. Nazwisko i imi~ pracownika Data odbioru dnia Podpis 
wolnego za sobot~ pracownika 
16.07.2016r.l 

data, podpis Kierownika Wydzialu 

1 odbi6r dnia wolnego winien nastqpi6 w jednym z nizej wymienionych dni: 
1. 2 maja 2016 f., 

2. 27maja2016r. 


