
Zarz~dz.ni. Nr 0050.135.2019 

Wojta G..iny Stubiee 


z dni. 3 grudnia 2019 r. 


w sprawl!<; ustanowienia dla praeowni\<6w Urz~du Gminy Siubiee dnia woln.go 
od pracy Z obowi1lzkicm odllfacowania 

Na podstawie art 33 ust 3 usta'vy ~ dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz4<lzie sminnym 
(lj. Dz. U. z 2019 r.• poz. 506 ze zmI) i art.l29 § I ustawy z dnia26 ezerwea 1974r. 
Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019r., poz.1040 ze zm2 ) w zwiqzku z art. 43 ust 1 ustawy z 
dni. 211islopada 2008 r. 0 pracownikachsamorzqdowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 
) zarz~dzam. co nast~puj.: 

§l 

Usralam dzie" 24 grudnia 2019 r. (tj. wttlrek) dniem wolnym od pra.y dla pracownik6w 
lJTZI;du Gminy Slubice. 

§2 

OdpracQwanie dnia wolnego od pracy, 0 klorym mowa w § I. nast~pi 14 grudnia 2019 r. 
(rj. sobota) w godzinach od 7" do 1530 • 

§3 

Zobowiqzuj~ podinspektora ds. organizacyjnych do poinformowania mieszkancow 
Gminy Slubice 0 ustaleniach wyniikaj~cych z niniejszego zarzqdzenia poprzez 
wywieszenie zarz~dzenia na tabBey informacyjnej Urz~du Ominy Slubice, podauk do 
publicznej wiadomosci na stronie intemetowej ~~<slub~ oraz na drzwiach 
wejsciowych do budynku UTZ<,du gminy. 

§4 

Wykonanie Zarz'}dzenia powierzam Sekretarzowi Groin),. 

• §5 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

I Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z2019 (., pOl. \309, pOL. 1696 orazpoz. 1815. 
Ilmlany ustawy opubHkowano w Dz.U. z1019r, poz.1043 i poz.2245 

http:Zarz~dz.ni


Re; Zarzqdzenie 

Temat: Re: Zar,.d,eole 
N.d,wea: Ew. Woiowska-Szot. <ewa_w_sz@op.pl> 
Data: 09.12.2019,17:56 
Adres.t: "ugslublce@plocman.pl" <ugslubice@plocman.pl> 

Dzien dobrYJ Pani Basiu 

W zalqczeniu zweryfikowane zarzqdzenie, 

Pozdrawiam - Ewa WolowskawSzota 

Wdniu 09,12.2019 0 09:16, ~~ublce@p19cman.pl pisze: 

Dzien dobry Pani Ewo. 


w zalq(zeniu przesylam projekt zarzijdzenia do sprawdzenia. 


Pozdrawiam 


e Barbara Kaminska 

Zarzqdzenle dzlen wolny.docx 21,4 KB 

171 10.12.2019,07: 
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I,'JDj 

Zal'Z'ldzeni. Nr 0050. (.2019 


Wojta G\I1iny Slub!c. 

z dn;. listopada 2019 r. 


w sprawle~ 	"stanowienia dla pracownik6w Urz~du Gminy Sluble. dnia woln.go 
od praey Z obowiqzkiem odpracowania 

Na pods!.wie art. 33 USI. 3 ustawy z doia 8 marca 1990 r. 0 samol"Zl!dzie 
gminnym (tj, Dz, tJ. z20.19 r., poz, 506 ~e zm.') tiuf~I2?H~~iJ(drii~6.~ 
19~4F:1':K:~PtaI<)' ~;j..Pz;U.z2019r.~poz,IO<!O ze Znf:lJ'w Zwi~z art, 43 Usl. 1 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 prac(lwnikach samorz~do"yeh (Ij, Dz, U. z 2019 r .. 
poz. 1282 _) zarz~dzam, co nast~p"j.: 

§ 1 

Ustalam dzien 24 grudnia 2019 r. (tj. wtorek) dniem wo1nym od pracy 
dla praeownik6w t:rz,du Gminy Slubice. 

§2 

Odpracowanie doia wolnego od pr.cy. 0 kt6rym mow. w § I, nast~pi 14 grudnia 
2019 r, (tj. sobola) w godzinach od 7'0 do 1530. 

§3 

ZOOowiljZuj, podinspektora ds. orgaoizacyjnych do poinformowania mieszkancow 
Gmin; Stubice 0 ustaleniach wynikaj~cych z niniejszego zarz~dzenia poprzez 
"ywieszenie z.3Tzqdzenia n. tahlicy informacyjnej Urz~du Gminy Slubicc, podanie do 
publicznej wiadomoSci na stronie intetnetowej W\\~'.slubi~.t~UW21 oraz na drLwiach 
wejlciowych do budynku urz,du gminy. 

§4 

Wykonanie Zar~dzellia powierzam Seicretarzowi Gminy. 

§5 

Zar~dzenie wchodzi w lyeiC z dniem podpisania. 

! Zmiany ustawy opublikowano w Dz.. 


