
Zarządzenie Nr 25/2008
Burmistrza Gminy Goleniów 

z dnia 16  lipca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia do użytku strojów reprezentacyjnych dla Kierownika i Zastępców 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie.

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)  oraz art.58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o 
aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z 2007 r. Nr 21, poz. 125)

Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1

Wprowadza się do użytku stroje reprezentacyjne dla Kierownika i Zastępców Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Goleniowie.

§ 2
W skład stroju reprezentacyjnego wchodzi toga koloru czarnego.

§ 3
1.  Strój reprezentacyjny noszony jest w trakcie ceremonii ślubnej.
2. Przy wykonywaniu czynności związanych z udzielaniem ślubu noszona jest również odznaka, 
zgodna  ze  wzorem  i  sposobem  noszenia  określonym  w  Rozporządzeniu  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 roku w sprawie wzoru i sposobu noszenia 
odznaki  przez  Kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  czasie  przyjmowania  oświadczeń  o 
wstąpieniu w związek małżeński (Dz. U. z 1999 r. Nr 97, poz. 1135).

§ 4
Okres używalności stroju reprezentacyjnego określa się na 5 lat i liczy od daty jego wydania do 
użytku.

§ 5
1. Nowy strój reprezentacyjny można wydać przez upływem okresu jego używalności w przypadku:
1)  utraty wartości  użytkowej  przedmiotu lub jego utraty powstałej  z  przyczyn niezależnych od 
użytkownika:

a) w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub wypadków losowych,
b) wskutek stwierdzonych wad produkcyjnych,

2) utraty jego wartości użytkowej powstałej z winy użytkownika – po uiszczeniu jego wartości 
przez użytkownika, według cen obowiązujących w dniu wydania nowego stroju.

§ 6
1. Dla każdego użytkownika stroju reprezentacyjnego wypłaca się raz w roku ekwiwalent pieniężny 
za  pranie  togi  w  wysokości  100  % ceny  pobieranej  w  danym roku  za  usługi  pralnicze  przez 
specjalistyczne zakłady pralnicze.
2. Wyliczenie wysokości ekwiwalentu następuje na podstawie ustalenia średniej ceny pobieranej za 
wykonanie tej usługi przez lokalne specjalistyczne zakłady pralnicze.

§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracji i Spraw Społecznych, 
Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  Z-ca Burmistrza Gminy Goleniów
                                                                                                             Krzysztof Zajko


