
ZARZĄDZENIE nr  3/2017 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą 

z dnia 20 października 2017r.  

 

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 r.  

  Na podstawie art. 130 § 2 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U.  

z 2016r. poz. 1666 ze zm.) w związku z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  

o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 roku, poz. 902 ze zm.) i art. 33 ust.3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875), zarządzam  

co następuje: 

 

 § 1 W związku z tym, że dzień 11 listopada 2017 r. jako święto przypadające 

w 2017 r.  w sobotę,  wskutek czego następuje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin w 

przyjętym okresie rozliczeniowym, zarządzam, iż każdemu pracownikowi Gminnego Ośrodka 

Kultury za każdy dzień święta przypadającego w sobotę przysługuje jeden dodatkowy dzień 

wolny od pracy  do wykorzystania w miesiącu listopadzie 2017 r. 

W związku z powyższym pracownikowi przysługuje prawo wykorzystania jednego dnia za 

każde święto z uwzględnieniem potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury. 

 2. Dzień wolny od pracy, o którym mowa w ust. 1 zostanie udzielony pracownikowi  na 

podstawie  pisemnego wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego  zarządzenia 

 

 § 2 Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników oraz do wiadomości publicznej 

przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 § 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 



 

       Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 3/2017 

       Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

       z dnia 20 października 2017r. 

 

 

Nowe Miasto nad Wartą ………………… 

………………………………. 

  (imię i nazwisko) 

………………………………. 

  (stanowisko) 

                       Do Dyrektora GOK 

 

    

         Na podstawie art.130 §2  Kodeksu Pracy proszę o udzielenie dnia 

wolnego od pracy w dniu …………………………  za święto przypadające w 

sobotę, tj. za 11 listopada 2017 r. 

 
…………………………………    ………………………………… 

    (wyrażam zgodę)       (podpis) 

 

 

 

 

 

 
       Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 3/2017 

       Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

       z dnia 20 października 2017r. 

 

 

Nowe Miasto nad Wartą ………………… 

………………………………. 

  (imię i nazwisko) 

………………………………. 

  (stanowisko) 

                       Do Dyrektora GOK 

 

    

         Na podstawie art.130 §2  Kodeksu Pracy proszę o udzielenie dnia 

wolnego od pracy w dniu …………………………  za święto przypadające w 

sobotę, tj. za 11 listopada 2017 r. 

 
…………………………………    ………………………………… 

    (wyrażam zgodę)       (podpis) 


