Zarządzenie Nr OA. 0050.

66

.2016

Burmistrza Miasta Koła
z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2016 roku w Urzędzie Miejskim
wKole.

Na podstawie

art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r.

poz. 1502 ze zm. ) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych

(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) i ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych

od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) zarządzam co następuje:

§ l.
l) Ustala się dzień 27 maja 2016 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu
Miejskiego w Kole (z wyłączeniem pracowników Wydziału ds. Obsługi Krytej Pływalni oraz
Straży Miejskiej w Kole).
2) Wykorzystując dzień wolny, o którym mowa w ust. l, uwzględnia się następującą kolejność:
• dzień o którym mowa w ust. 1, jest okresem urlopowym
pracowników,

(urlop wypoczynkowy)

dla

którzy nie posiadają do odebrania czasu wolnego w zamian za pracę

w godzinach nadliczbowych;
• pracownicy

posiadający

do odebrania

czas wolny w zamian

za pracę w godzinach

nadliczbowych wykorzystują go w dniu, o którym mowa w ust. 1;
• w dniu, o którym mowa w ust. 1, pracownicy mogą skorzystać ze zwolnienia od pracy
przysługującego w danym roku kalendarzowym w wymiarze 2 dni z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia (art. 188 kodeksu pracy "opieka nad dzieckiem zdrowym");
• pracownicy nieposiadający

czasu wolnego do odebrania w zamian za pracę w godzinach

nadliczbowych lub urlopu wypoczynkowego na własny wniosek mogą skorzystać z urlopu
bezpłatnego. Wniosek należy złożyć do pracownika ds. kadrowych w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 25 maja 2016 r.

§ 2. Zobowiązuję do koordynowania działań dotyczących realizacji niniejszego zarządzenia:
1) Sekretarza Miasta Koła,
2) pracownika ds. kadrowych.

§ 3. Zarządzenie
publicznej

podaje się do wiadomości

wiadomości

przez wywieszenie

ul. Stary Rynek 1 oraz opublikowanie

pracownikom

Urzędu Miejskiego

na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie

w Kole oraz do
Miejskim

w Kole

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej

Urzędu Miejskiego w Kole.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

