
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 

WÓJTA GMINY RZĄŚNIA 

z dnia 12 marca 2018r. 

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy  w Rząśni   

oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminnego  

Zespołu Oświaty w Rząśni, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni                                                        

w zamian  za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 roku. 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust.5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130)  i 

art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 902; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1930) oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 4, poz. 138 i poz. 305) 

zarządzam, co następuje:  

 

§  1. Ustalam dzień  03 kwietnia  2018 r. (tj. wtorek)  dniem wolnym od pracy w zamian za święto 

przypadające w dniu  6 stycznia 2018 r. (tj. sobota). Ustalony dzień wolny od pracy zgodnie z zapisem 

ustawowym, obniży wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym  i ma zastosowanie względem 

pracowników: Urzędu Gminy w Rząśni, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminnego 

Zespołu Oświaty w Rząśni oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni.                                                         

§  2. Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na drzwiach wejściowych budynków: Urzędu Gminy w Rząśni, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminnego  Zespołu Oświaty w Rząśni, Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Rząśni oraz przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu oraz w 

BIP. 

§ 3. 1 Realizację zarządzenia powierza się inspektorom ds. kadr i płac. 

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rząśnia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 


