ZARZĄDZENIE Nr 583 /2022
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu
reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego
w Widuchowej
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), art. 2377 § 2 i § 4 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn.zm.) w związku
z art. 85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn.zm.) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Widuchowej w związku
z przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, podczas uroczystości
jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych uroczystości
przysługuje do używania ubiór reprezentacyjny.
2. Reprezentacyjny ubiór powinien składać się z następujących elementów: kostium
dwuczęściowy (garnitur) wizytowy, ewentualnie sukienka wizytowa w odcieniach czerni,
szarości lub granatu, stosowna bluzka (koszula) i obuwie.
§ 2.1. Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Widuchowej przysługuje ekwiwalent
pieniężny z tytułu zakupu ze środków własnych ubioru reprezentacyjnego w wysokości
1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 brutto).
2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1 przysługuje raz na 2 lata.
3. Wypłata ekwiwalentu następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Widuchowej zatwierdzonego przez Wójta Gminy
Widuchowa nie później niż do 30 września roku budżetowego, w którym można wnioskować
o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.
4. Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 10 dni przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 3.
5. Naliczenia ekwiwalentu pieniężnego dokonuje Referat Finansowy Urzędu Gminy
Widuchowa na podstawie niniejszego zarządzenia.
6. Pracownikowi podejmującemu pracę w ciągu roku kalendarzowego ekwiwalent będzie
wypłacony w ciągu miesiąca od zatrudnienia, na podstawie złożonego wniosku.
7. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub zmiany zakresu czynności przed
upływem okresu używalności ubioru reprezentacyjnego, pracownik zobowiązany
jest zwrócić proporcjonalną wartość ekwiwalentu, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy
lub zmiany zakresu czynności do końca okresu używalności.
§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Widuchowa.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 583 /2022
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 14 września 2022 r.
Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu ubioru
reprezentacyjnego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Widuchowej w związku
z przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, podczas uroczystości
jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz innych uroczystości

Dane pracownika:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..
Stanowisko: …………………………………………………………...………………………..
Data wypłaty ostatniego ekwiwalentu/wypłata po raz pierwszy*: …………………………….

…………………………………..
(data, pieczęć i podpis pracownika)

Wyżej wymieniona osoba spełnia warunki do wypłaty ekwiwalentu w wysokości ……….. zł
(słownie: …………………………………. złotych 00/100), który stanowi kwotę określoną
zgodnie z § 2 Zarządzenia Nr 583/2022 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu
reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego
w Widuchowej.

………….…………………………………..
(data, pieczęć i podpis Wójta Gminy Widuchowa)

………….…………………………………..
(data, pieczęć i podpis Skarbnika Gminy Widuchowa)

Niepotrzebne skreślić

*

