
ZARZ4DZENIE NR 
STAROSTY OTWOCKIEGO 

z dnia 3 listopada 2021 r. 

w sprawie zaplanowania czasu pracy i ustalenia dnia wolnego w okresie rozliczeniowym pazdziernik- 
grudzieñ 2021 r. 

Na podstawie art. 130 § 2 1 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 
oraz z 2021 r. poz. 1162) w zwizku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 11834), zarz4dza sic co nastçpuje: 

§ 1. I. Planuje sic czas pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku w okresie rozliczeniowym 
padziemik- grudzieñ 2021 r.: 

1) Pracownicy Starostwa Powiatowego w Otwocku dnia 26 listopada 2021 r. (pitek) pracujq w godzinach od 
8 do 16; 

2) Wyznacza sic dzieñ 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy dia pracownikOw Starostwa 
Powiatowego w Otwocku, w zwizku z obni2eniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym 
pa±dziernik - grudzieñ 2021 r., ze wzglcdu na Pierwszy Dzieñ Swit Bo2ego Narocizenia w dniu 25 grudnia 
2021 r., przypadajqcy w innym dniu niz niedziela, z zastrze2eniem ust. 2. 

2. Przepisy ust. I nie dotyczq pracownikOw Wydziath Administracyjnego pracujcych na podstawie 
indywidualnych harmonogramów. 

3. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników Biura Bezpieczeñstwa i Zarzdzania Kryzysowego. 

§ 2. Do poinformowania mieszkañców o postanowieniach, o których mowa w § 1, zobowi4zuje sic: 

I) Wydziat Administracyjny - poprzez wywieszenie niniejszego Zarzdzenia na tablicach informacyjnych 
Starostwa w budynkach, przy ulicy: Górnej 13. Komunarddw 10, M ieszka 113/15, Arm ii Krajowej 5 - Bud 
C; 

2) Biuro Kultury i Promocji - poprzez podanie do wiadornoci mediom lokalnyni w rainach kontaktów 
slLlThowych oraz na stronie internetowej Powiatu Otwockiego. 

§ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 

§ 4. Zarzdzenie podlega publikacji w Biuletynie lnformacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

§ 5. Zarzidzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania. 
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