
Zarządzenie OPS.021.38.2021 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie 

z dnia 7.12.2021 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy dla 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie  w zamian za dzień                     

25 grudnia 2021 r. oraz za dzień 1 stycznia 2022 r. – święto przypadające                               

w sobotę. 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.  

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.  ), w związku z art. 14 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.  ) oraz § 10 ust. 

2 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiący załącznik Nr 1 do 

zarządzenia Nr OPS.021.34.2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie 

z dnia 22.11.2021 r., zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. – Wigilia  ( piątek ), jako dodatkowy dzień wolny od 

pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w zamian za święto 

przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r., obniżające w przyjętym okresie 

rozliczeniowym wymiar czasu pracy. 

 

 2. Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r.  ( piątek ), jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w zamian za święto 

przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. – Nowy Rok, obniżające w przyjętym okresie 

rozliczeniowym wymiar czasu pracy. 

 

3. W dniu 24 grudnia 2021 r. ( piątek  ) oraz w dniu 7 stycznia 2022 r. ( piątek )  Ośrodek 

Pomocy Społecznej będzie nieczynny dla interesantów.  

 

§ 2 

 

 

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz do wiadomości publicznej poprzez: 

1) Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie 

internetowej ops@radzymin.pl 

2) W Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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