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ZARZĄDZENIE NR 71/17

WOJTA GMINYBARTMCZKA
zdnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia tabeli norm przydziała służbowego ubioru reprezentacyjnego dla

kierownika i zastępcy kierownika USC.

Napodstawiear:t.23Tl $ 2 i $ 4orazart.2378 $ lustawy zdrua26 czerwcalgT4r.KodeksuPracy

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z poźn. zm.|) w zvląz}a:, z art. 58 ust. 1 ustawy z drua29 vłrześnia 1986 r.

Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. lJ. z2016 r. poz.2}64),zarządzattco następuje:

$ 1. Ustala się tabe1ę nonn ptzydzialu słuzbowego ubioru reprezentacyjnego dla kierownika i
zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Barhriczce:

$ 2. 1. Ubiór służbowy, o którym mowa w $ l pracownik może nabywać we własnym zal<resie, za

rekompensatę pienięzną wypłaqoną przezUrząd Gminy w kwocie 600 ń.

2. Pracownik obowiparry jest udokumentowaó rachunkami zakup ubioru słrrŻbowego.

3. Wypłata rekompensd!, o której mowa w $ 2, ust. l następowaó będzie, co cńery latana podstawie

wniosku, który stano vn załączt'lkdo niniej sze go znządzenta.

$ 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego oraz zastępca kierownika urzędu stanu cywiln ego przy

wykonywaniu czyrrności słuzbowych zobowtryany jest do uzywania słu:zbowbgo ubioru

reprezentacyjnego.

$ 4. Wykonanie zatządzelia povńerza się skarbnikowi gminy oraz kierownikowi i zastęplcy.

kierownika urzędu stanu cywilnego.

$5. Ztządzenie wchodziw Ęciezdniem podjęcia.

11Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustałły zostĄ ogłoszone w Dz. tJ-z2OL6r,.poz.2138ipoz.2255 orazZ
20 l7 r. poz. 60 i poz. 962.

Lp. Stanowisko Rodzaj słuzbowego ubioru

reprezentacvjnego

Przewidywane okresy

uĄtkowania

1 KierownikUSC 1

2
J

Kostium
Bluzka
Obuwie

4 lata
4 lata
4lata

2. Zastępca kierownika US C 1

2
a
J

Kostium
Bluzka
Obuwie

4Iata
4 Iata
4lata



ZaŁącnik do ZarządzeniaNr 7I/20I7

wójta Gminy Bartrriczka

zdnia 13 grudnia 2017 r.

Wniosek

o wypłatę rekompensaĘ zgodn ie z załączonymi rachunkami.

Dane pracownika:

Imię i nazwisko ...........':......

Stanowisko

Data wypłaty ostatniej rekompens atyl vłypłatapo razpierwszy*

Kwota rekompensaty ............ ..........................

(data i podpis pracownika)

* niepotrzebn'e skreśliÓ


