
Zarządzenie Nr 116/2021 

Burmistrza Karlina 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego na 

pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego w Karlinie pełniącego obowiązki przy uroczystych formach 

przyjmowania oświadczeń woli 

 

Na podstawie art. 237⁷ § 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), art. 85 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2014 

r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.) oraz art.  30 

ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 14/08 Burmistrza Karlina z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie 

przyznania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru 

służbowego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karlinie pełniącego obowiązki 

przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń woli, zmienionego zarządzeniem 

Nr 27/09 Burmistrza Karlina z dnia 30 marca 2009 r., wprowadzam następujące 

zmiany:  

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

a) „ust.1. W celu zachowania uroczystej formy ceremoniału związanego z zawarciem 

związku małżeńskiego oraz innych uroczystości wymagających zachowania 

uroczystej formy, przyznaje się ekwiwalent pieniężny z tytułu kosztów zakupu                               

i konserwacji  reprezentacyjnego/uroczystego ubioru służbowego ze środków 

własnych pracownika w wysokości:  

1) 800,00 złotych brutto (słownie: osiemset złotych 00/100) – Kierownikowi Urzędu 

Stanu Cywilnego w Karlinie; 

2) 600,00 złotych brutto (słownie: sześćset złotych 00/100) – Zastępcy Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego w Karlinie.”; 

 b) „ust. 2. Koszty czyszczenia i konserwacji ubioru służbowego ponosi osoba, której 

został przydzielony ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1.”;   

             

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Karlinie oraz jego Zastępcy, którzy podjęli 

obowiązki wskazane w § 1 ust. 1 w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje 

ekwiwalent wyrażony proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym roku.”; 

 

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie zaprzestania pełnienie obowiązków przez Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego w Karlinie lub jego Zastępcę, ekwiwalent podlega zwrotowi w kwocie 

odpowiadającej proporcjonalnie okresowi, przez który pracownik nie wykonywał 

swoich obowiązków.”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 


