ZARZĄDZENIE NR 69/17
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 27 grudnia 2017 r.
zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2017r.
poz. 1875 i 2232) i art. 104 § 1Kodeksu pracy (Dz.U z 2016r. poz.1666) w związku z art. 42 ust.1 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorzadowych (Dz.U z 2016r. poz. 902) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie stanowiącym załącznik do zarządzenia
Nr 73/15 Burmistrza Mszczonowaz dnia 3 listopada 2015r. wprowadza się nastepujące zmiany:
1. w § 20 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) jednego dodatkowego płatnego dnia urlopu okolicznościowego imieninowego oznaczonego w liście
obecności jako symbol P - inne nieobecności płatne, udzielonego na wniosek pracownika (wzór wniosku
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia) w dniu imienin. W uzasadninionych przypadkach
w szczególności, gdy dzień imienin przypada w dniu wolnym od pracy, za zgodą pracodawcy urlop ten
może być udzielony w innym dniu niż dzień imienin przypadajacym w okresie rozliczeniowym,
w którym przypadają imieniny. Niewykorzystany urlop okolicznosciowy z tytułu imienin najpóźniej do
końca okresu rozliczeniowego w którym przypadają imieniny nie przechodzi na kolejny okres
rozliczeniowy.”.
2. załącznik Nr 2 do Regulaminu orzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do nieniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników i ma
zastosowanie do urlopu okolicznościowego imieninowego przypadającego od 1 stycznia 2018r.

Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/17
Burmistrza Mszczonowa
z dnia 27 grudnia 2017 r.
.....................................................

Mszczonów dnia...............................

imię i nazwisko pracownika
wniosek o udzielenie "imieninowego" urlopu okolicznościowego
Na podstawie § 20 pkt 8 Regulaminu Pracy urzedu Miejskiego w Mszczonowie prosze o udzielenie
imieninowego urlopu okolicznościowego z tytułu imienin przypadających w dniu ...................................
*Urlop wykorzystam w dniu przypadających imienin. Z uwagi na brak możliwości wykorzystania urlopu
w dniu przypadających imienin urlop ten wykorzystam w dniu................................................
.......................................................

.....................................................................

(data i podpis pracownika)

(akceptacja bezpośredniego przełożonego)

Zgoda Burmistrza Mszczonowa
.................................................
*

niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/17
Burmistrza Mszczonowa
z dnia 27 grudnia 2017 r.
....................................................

Mszczonów dnia ..................................

Imię i nazwisko pracownika
Wniosek o wyrażenie zgody na odpracowanie wyjścia prywatnego
Na podstawie § 33 ust. 5 regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie proszę o
wyrażenie zgody na odpracowanie godzin z tytułu wyjścia prywatnego, które miały miejsce w dniu...........
w ilości.......................... godzin
Odpracowanie godzin nastąpi w dniu …………………………………… w godzinach od……… do………..
....................................................
(data i podpis pracownika)

........................................................................
potwierdzenie wyścia prywatnego przez dział kadr

........................................................................
(akceptacja bezpośredniego przełożonego)
Zgoda na odpracowanie godzin
…………………………………………………….
(Burmistrz Mszczonowa)

Id: 571A4948-A47A-4F86-A6BE-A726DB14087D. Podpisany

Strona 3

