
Zarządzenie nr 12o.7 .2oL4
Wóita Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 3 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Na podstawie art.33 ust' 3 ustawy z dnia 8 marca I990r' o samorz4dzie gminnym [Dz. U.
z 20L3r. poz. 594, ze zm.) oraz art.7 pkt 1 i 3 i ust.43 pkt l ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych [Dz. U. Nr 223, poz. L458, ze zm.) w zwi4zku z art. L80 s1 i s2
Kodeksu pracy (Dz. U. zI998r, Nr 21poz.94,zezm.),zarządzam co następuje:

s 1. 1. Ustala się dla pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zwanego dalej Urzędem,
.dwa dodatkowe dni wolne od pracy:

1) w dniu 2 maia 20I4r. za święto przypadaj4ce w sobotę 3 maja 2074r' (Święto
Konst5rtucji 3 Maja), zzastrzezeniem ust.Z;

2) w dniu 10 listopada 2o1'4r. za święto przypadaj4ce w sobotę 1 listopada 2014r.
[święto Wszystkich Świętych).

2' Dzień 2 maja 2074r' jest dniem pracy dla Sekretarza Gminy z uwagi na termin określony
w Kalendarzu wyborczym dot. zg}aszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
w wyborachzarz4dzonych na dzieńZ\ maja?}I4r'

s 2. Ustala się sobotę 13 grudnia 2o14r. dniem pracy dla pracowników Urzędu, w zamian zadzien
24grudnia?ol4r' który ustala się dniem wolnym od pracy.

s 3. Sekretarzowi Gminy oraz innym pracownikom Urzędu, |<tórzy ze względu na wykonywane
obowi4zki zobowiązani będq do pracy w dniach wolnych, określonych w s 1 ust' 1 Zarządzenia,
udzielony zostanie inny dzień wolny od pracy, w terminie wskazanym przez pracownika, w tym
samym okresie rozliczeniowym.

$ 4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego [USC) zobowi4zana jest do ustalenia dyżuru telefonicznego
w dniach wolnych, określonych $1 ust.1 Zarz4dzenia, w celu umożliwienia nawi4zania kontaktu
z Kierownikiem USC lub z jej Zastępc4 w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych.

$ 5. Informacje o:
1) zamknięciu Urzędu w dniach wolnych od pracy,
2) pracy Urzędu w sobotę 13 grudnia 2074r.,
3) numerze te|efonu do osoby pełni4cej dyzur, o którym mowa w $ 4 Zarz4dzenia,

zostan4 podane do publicznej wiadomości w formie ogJoszeń, zamieszczonych w stosownym
terminie na stronie internetowej gminy [www.dobrzenwielki.pl), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
orazna drzwiach wejściowych do Urzędu.

$ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

s 7. Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
wUrzędzie oraz stronie Biuletynu Informacji PublicznejUrzędu:www.bip.dobrzenwielki.pl.

Przygotowała K, Kone cka


