
ZARZĄDZENIE NR BO.0052ZARZĄDZENIE NR BO.0052ZARZĄDZENIE NR BO.0052ZARZĄDZENIE NR BO.0052....34.201234.201234.201234.2012    
Burmistrza OzimkaBurmistrza OzimkaBurmistrza OzimkaBurmistrza Ozimka    

z dnia z dnia z dnia z dnia 13 kwietnia 13 kwietnia 13 kwietnia 13 kwietnia 2012 r.2012 r.2012 r.2012 r.    
 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2012 roku dla Urzędu Gminy i Miasta w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2012 roku dla Urzędu Gminy i Miasta w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2012 roku dla Urzędu Gminy i Miasta w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2012 roku dla Urzędu Gminy i Miasta             
w Ozimku za odpracowaniemw Ozimku za odpracowaniemw Ozimku za odpracowaniemw Ozimku za odpracowaniem    
 
 
Na podstawie § 16 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia Burmistrza Ozimka nr 6/08 z dnia 14 stycznia 2008 r., § 16 ust. 2 Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ozimka 
Nr BO.0050.12.2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. oraz Art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.)  
    

zzzzarządzamarządzamarządzamarządzam, , , , co następuje:co następuje:co następuje:co następuje:    
 

§ 1§ 1§ 1§ 1    

1. Ustalam dni: 
� 4 maja 2012 r. (piątek) 4 maja 2012 r. (piątek) 4 maja 2012 r. (piątek) 4 maja 2012 r. (piątek) –––– dniem wolnym od pracy dniem wolnym od pracy dniem wolnym od pracy dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem w dniu 

21.04.2012 r. 
� 8 czerwca 2012 r. (piątek) 8 czerwca 2012 r. (piątek) 8 czerwca 2012 r. (piątek) 8 czerwca 2012 r. (piątek) –––– dniem wolnym od pracy dniem wolnym od pracy dniem wolnym od pracy dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem w dniu  

19.05.2012 r. 
2. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Urzędu Gminy w godz. od 7:30  

do 15:30. 
 

§ 2§ 2§ 2§ 2    
O ustalonych dniach wolnych od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez: 

� wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu 

� w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.ozimek.pl 
 

§ 3§ 3§ 3§ 3    
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.  

 
§ 4§ 4§ 4§ 4    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 


