
ZARZĄDZENIE NR 44/2013
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla 
kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze 
zm.), w związku z art. 58 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawao o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 
212, poz. 1264 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zobowiązuje się Kierownika i zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mszczonowie do używania 
reprezentacyjnego ubioru służbowego podczas przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz 
podczas pełnienia innych obowiązków dla których przewidziana jest forma uroczysta. 

§ 2. 1) Kierownikowi i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przysługuje ekwiwalent pieniężny 
z tytułu zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego z własnych środków pracownika. 

2) Pracownicy określeni w § 1otrzymują ekwiwalent w wysokości po 1.200 zł. 

3) Kierownikowi USC ekwiwalent przysługuje raz na dwa lata a zastępcy kierownika USC raz na cztery lata.

§ 3. 1) Ekwiwalent wypłacany jest na podstawie wniosku kierownika bądź zastępcy kierownika USC, 
zatwierdzonego przez Burmistrza. 

2) Ekwiwalent wypłacany będzie w terminie do dnia 31 stycznia roku, w którym ekwiwalent przysługuje. 

3) Pracownikom, którzy podjęli pracę w ciągu roku kalendarzowego, ekwiwalent wypłaca się do dnia 31 stycznia 
roku następującego po roku w którym pracownik podjął pracę. 

4) W razie rozwiązania stosunku pracy przed upływem okresu na który pracownik otrzymał ekwiwalent, 
pracownik obowiązany jest zwrócić proporcjonalną wartość ekwiwalentu.

§ 4. Okres użytkowania reprezentacyjnego stroju służbowego liczony jest od nia 1 stycznia roku , w którym 
wypłacony został ekwiwalent do dnia: 

a) 31 grudnia roku następnego, w przypadku ubioru kierownika USC, 

b) 31 grudnia czwartego roku od wypłaty, w przypadku zastępcy kierownika USC.

§ 5. Nadzór nad terminowośćą wypłat ekwiwalentu powierza się Wydziałowi Organizacyjnemu i Obsługi Rady 
Miejskiej. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi USC. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2014 r. 

 

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek
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