
ZARZ1\DZENIE NR 90/2015 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzien 26 grudnia 2015 roku 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1502 ze zm.) zarz~dza si~, co nast~puje: 

§ 1.1. Ustala siy dla pracownik6w Urzydu Grniny Sochocin jeden dzien wolny od pracy 
za dzien 26 grudnia 2015 roku. 
2. Odbi6r dnia wolnego w zarnian za dzien swil:lteczny przypadajl:lcy w soboty winien nas~pi6 
w jednyrn z nizej wymienionych dni: 

1) 24 grudnia 2015 roku, 
2) 31 grudnia 2015 roku. 

§ 2. W celu zabezpieczenia prawidlowego funkcjonowania Urzydu zobowi~uje siy 
Kierownik6w Wydzia1:6w do sporzl:ldzenia imiennych wykaz6w (hannonogram6w) 
pracownik6w odbierajl:lcych dzien wolny. 

§ 3. Wz6r harmonograrn6w, 0 kt6rych mowa w § 2 stanowi za1l:lcznik do niniejszego 
zarzl:ldzenia. 

§ 4. Wykonanie zarzl:ldzenia powierza siy Kierownikowi Wydziaru Kadr, Oswiaty i Spraw 
Organizacyjnych. 

§ 5. ZarZCJ:dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszelliu poprzez 
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogloszen Urzydu Grniny 
w Sochocinie. 
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Zalqcznik 
do Zarzqdzenie Nr 9012015 
Wojta GmillY Sochocin 
z dnia 24listopada 2015 roku 

HARMONOGRAM WYKORZYSTANIA DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO OD 
PRACY, W ZAMIAN ZA SWIF;TO PRZYPADAJl\CE W SOBOTF; 26 GRUDNIA 

2015 ROKU 

Nazwa Wydzialu: ................................................................................................. . 


Lp. Nazwisko i imi~ pracownika Data odbioru dnia Podpis 
wolnego za swi~to pracownika 
przypadaj~ce 
26.12.2015r.1 
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data. podpis Kierownika Wydzialu 

1 odbi6r dnia wolnego winien nast'l-pi6 w jednym z nizej wymienionych dni: 
1 . 24 grudnia 2015 r., 
2. 31 grudnia 2015 r., 


