ZARZĄDZENIE NR 120.87.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 4 października 2021 r.
w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym październik - grudzień
2021 r. w związku z przypadającym w sobotę 25 grudnia 2021 r. dniem ustawowo wolnym
od pracy - pierwszym dniem Świąt Bożego Narodzenia oraz koniecznością zachowania
obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie
rozliczeniowym od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 130 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 7 pkt 1 i 3, art. 43 ust. 1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w trzymiesięcznym okresie
rozliczeniowym od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ustala się dla pracowników Urzędu
Miejskiego w Toszku, z wyłączeniem pracowników obsługi, wydłużony o 2 godziny czas pracy, tj.:
1) w dniu 8 października 2021 r. w godzinach od 7:00 do 15:00;
2) w dniu 24 grudnia 2021 r. w godzinach od 7:00 do 15:00.
§ 2. W związku z przypadającym w sobotę 25 grudnia 2021 r. dniem ustawowo wolnym od pracy pierwszym dniem Świąt Bożego Narodzenia, ustala się dla wszystkich pracowników
Urzędu Miejskiego w Toszku dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2021 r. z tytułu obniżenia
wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia
1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
§ 3. Urząd Miejski w Toszku z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
180 Toszek:
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1) w dniu 8 października 2021 r. będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 15.00;
2) w dniu 24 grudnia 2021 r. będzie nieczynny.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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