
B    U    R    M    I    S    T    R    i
Drawska PomorskiegO

ul.Gen.W.SikorskiegO 41
78-500  DrawSkO Pomorskie

lI.  C94-3633485;  fax.  O94-3633113
ZARZADZENIE NR 7rv/2016

BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIE a O
z dnia 15 k\vietnia 2016 I.

w  sprawie przyznania  ehoriwalentu  pienie2nego  na pokrycie  koszt6w zakupu  ubioI.6w
reprezentacyjnych pracownik6w Urzedu Stanu Cywilnego w Drawsku Pomorskim

Na podstawie art.2377 § 2 i  i 4 oraz at. 2379 § 3 Kodeksu pracy, w zwiqzku z art.  85
ust  I. Ustarvy z dnia 28  listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r.
poz.   1741,  poz.   1888,  z  2015r.  poz.  262,  poz.   1087,  poz.   1274,  poz.  2281)  zarzqdzam,  co
mast?puje:

§1. 1.  Praco\unikom  Urz?du  Stanu  Cywilnego  pcthiap)m  obowiqzki  przy  uroczystych
formach przyjmowania oSwiadczefi woli zwiazanych z zawarciem malzehstwa przyznaje sic
ekwiwalent  pienieiny  na    pokrycie  koszt6w  uroczystego  ul)ioru  oraz  innych  \vydatk6w
zwiazanych z uroczystym lvyglqdem, zwany dalej "ekwiwalentem".
2.  W ramach przyznanego  ekwiwalentu praco\unicy w  szczeg6lnoSci  we  wlasn)-  zckresie
zaopatmjq   sic   w   odpowiednie   dla   uroczystej   formy   zawarcia   malzefistwa   stroje   oraz
zape`uniaja ich pranie i czyszczehie.

§2.  1.Ekwiwalent jest vy)placany raz na trzy lata kalendarzowe w \vysokoSci 2.000,00 z1.
2.  WysokoS6  ekwiwalentu na kolejne  okresy rozliczeniowe  moze  bye  zmieniana w drodze
odrebnego zarzadzenia burmistrza.

§3.1.   W   razie   zaprzestania   peinienia   obowiazk6w   kiero\unika   USC   lub   zastepcy
kiero\unika   USC   pobrany   ekwiwalent   podlega   zwrotowi   proporcjonalnie    do    okresu
pozostalego do zalsohczenia trzyletniego okresu, na kt6ry przyznano ekwiwalent.
2.  W razie niemoino5ci peinienia obowiqzk6w,  o kt6rych mowa w ust.1  z powodu choroby
lub innej usprawiedliwionej przyczyny (z `vylapzeniem urlopu w)apoczynkowego) przez okres
przekraczajapy   lapznie   dwa   miesiape   w   ciagu   roku   kalendarzowego,   okres,   na   kt6ry
przyznano ekwiwalent przedhl2a si? o czas przer`vy w pelnieniu obowiazk6w.
3.  Praco\unikom, kt6rzy podjeli place po wejSciu w zycie niniejszego zarzqdzenia, pierwszy
ckwiwalent   `vyplacony    bedzie   w   \vysokoSci   proporcjonalnej    do    czasu   zatnrdnienia
pozostalego do zakohczehia trzyletniego okresu, na kt6ry ustalany jest ekwiwalent.

§4.  Traci  moo  zarzqdzenie  Nr  12/W/2005  Bu-istrza Drawska Pomorskiego  z  dnia  09
maja 2005 roku w sprawie przyznania ekwiwalentu pienieznego na polnycie koszt6w ubior6w
reprezentacyj nych praco`mik6w Urzedu Stanu Cywilnego.

§5.    Zarzqdzenie  wchodzi  w  zycie  z  dniem  podpisania,  z  t)m,  2e  \vyplata  pierwszych
ekwiwalent6w  na  podstawie  niniejszego  zarzqdzenia  moze  nastapi6  nie  wczeSniej  niz  po
uplywie okres6w, na kt6re przyznano ekwiwalent na podstawie Zarzadzenia, o kt6rym mowa
w§4.


