
ZARZĄDZENIE NR 267/21 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Jemielnica za święto 
przypadające w sobotę 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1372 i art. 1834), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320; 
z 2018 r., poz. 2432 oraz z 2021 r., poz. 1162), art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1920) oraz § 4 pkt 2 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jemielnica ustalonego 
Zarządzeniem Nr 86/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 8 lutego 2012 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 22/15 
Wójta Gminy Jemielnica z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustalam dzień - 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy 
Jemielnica w zamian za święto przypadające w sobotę: 6 stycznia 2022 r. - Święto Trzech Króli.  

2. W dniu 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) Urząd Gminy czynny będzie w godzinach od 7:30 do 15:30 
czyli o godzinę krócej niż wynika to z Regulaminu Pracy. Pracownikom Urzędu Gminy w tym dniu udzieli się 
jednej godziny wolne od pracy z uwagi na różnicę pomiędzy czasem należnym za dodatkowy dzień wolny (8 
godzin), a udzielonym dniem wolnym od pracy przypadającym w piątek, w którym czas pracy wynosi 
7 godzin. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam  Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Jemielnica i na stronie BIP Gminy Jemielnica. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 
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