ZARZĄDZENIE Nr 97/2020
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku

Na podstawie art. 129 i 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 7 „Regulaminu Pracy Urzędu
Gminy w Lnianie” przyjętego zarządzeniem Nr 83/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 28
grudnia 2012 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W 2021 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Lnianie ustala się dni 4
czerwca 2021 r. (piątek) oraz 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniami wolnymi od pracy.
2. Informację o ustaleniu dni wolnych od pracy przekazuje się pracownikom i
interesantom Urzędu co najmniej z 10-cio dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie jej
na tablicy ogłoszeniowej oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lnianie.
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UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 97/2020 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, jeżeli święto przypada w inny dzień niż
niedziela wymiar czasu pracy obniża się o 8 godzin. Pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć
pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w innym dniu niż niedziela. W
2021 roku święta - 1 maja Święto Pracy oraz 25 grudnia pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia przypadają w sobotę. Zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w
Lnianie, Wójt może ustalić dniem wolnym od pracy, dzień pracy przypadający między dniami
wolnymi od pracy.
Korzystając z powyższego uprawnienia ustalono dla pracowników Urzędu Gminy w
Lnianie dni 4 czerwca 2021 r. oraz 24 grudnia 2021 r. dniami wolnymi od pracy.

