ZARZĄDZENIE NR OR.120.1.2020
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2020 roku i wyznaczenia
dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w dniu 15 sierpnia i 26 grudnia 2020 roku
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506
z późn. zm.1) ) , art. 130 §1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.
zm.2) ) oraz § 23 ust. 4 w związku z § 25 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej ustalonego
zarządzeniem Burmistrza Białej Nr OR.0152.22.09 z dnia 15 października 2009 r. zmienionego zarządzeniami: Nr
OR.120.10.2011 z dnia 18 lutego 2011r., r OR.120.13.2011 z dnia 11 marca 2011 r., Nr OR.120.21.2011 z dnia
9 czerwca 2011 r., Nr OR.120.28.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r., Nr OR.120.49.2013 z dnia 25 listopada 2013 r.,
Nr OR.120.10.2016 z dnia 2 marca 2016 r., Nr OR.120.16.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr OR.120.5.2017
z dnia 16 stycznia 2017 r., Nr OR.120.7.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., Nr OR.120.27.2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
oraz Nr OR.120.42.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r., Nr OR.120.12.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. oraz Nr
OR.120.35.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. zarządzam co następuje:
§ 1. W celu zrównoważenia czasu pracy w niżej wymienionych okresach rozliczeniowych w 2020 r. zmieniam
stały rozkład czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej, ustalając w podanych niżej dniach , inny dobowy wymiar
czasu pracy dla pracowników pracujących w systemie równoważnym:
1) I kwartał: dzień 28 lutego 2020 r. (piątek) – 8 godz. godz. tj. od godz. 730 do 1530 ;
2) IV kwartał: dzień 31 grudnia 2020 r. (czwartek) - 6,5 godz. tj. od godz. 730 do 1400.
§ 2. 1. W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z racji przypadających w 2020 roku dwóch świąt
w soboty, tj:
1) w dniu 15 sierpnia 2020 r. - święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny;
2) w dniu 26 grudnia 2020 r. - drugi dzień Bożego Narodzenia;
pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej przysługują 2 dodatkowe wolne dni od pracy, do wykorzystania
w terminach określonych w ust. 2.
2. Za święto:
1) przypadające w dniu 15 sierpnia - wolny dzień winien być wykorzystany
30 września 2020 r.;

w okresie od dnia 1 lipca do

2) przypadające w dniu 26 grudnia - wyznaczam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy .
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej,
którego zobowiązuję do podania informacji o zmienionym rozkładzie czasu pracy Urzędu do publicznej
wiadomości, w tym na stronach internetowych Urzędu.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej
Edward Plicko

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r.
poz. 1043 i 1495.

2) Zmiany
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