
ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 

 BURMISTRZA KARCZEWA 

  z dnia 26 stycznia 2016 roku 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników 

Urzędu Miejskiego w Karczewie 

 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1515 z późn. zm.1) w związku z art. 39 ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                                

o  pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.
2
) zarządza się, co 

następuje: 

  

 § 1.  W paragrafie 8 Załącznika do Zarządzenia Nr 86/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 

15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników 

Urzędu Miejskiego w Karczewie zmienionego Zarządzeniem Nr 155/2011 Burmistrza Karczewa i 

zmienionego Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Karczewa, dodaje się ust 8, 9 i 10 w brzmieniu:  

 

 „8. Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego lub Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego przysługuje dodatek specjalny w wysokości 290,00 zł brutto za każdorazowe przyjęcie 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, z wyłączeniem 

ceremonii odbywających się w godzinach pracy Urzędu. 

 9. Kwota dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 8, obejmująca m.in. koszty dojazdu 

nie może w danym miesiącu przekroczyć wysokości określonej w ust. 2. 

 10. Podstawą wypłaty dodatku specjalnego dla osób wymienionych w ust. 8 jest wniosek, 

określający ilość przyjętych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu 

cywilnego w danym miesiącu.  

 
 § 2. Za realizację zarządzenia odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy Karczew. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 

2016 r. 

 
 

  

Burmistrz Karczewa 

           inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890 

2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 



Uzasadnienie: 

 

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego 

przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w 

okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy. W związku z powyższym 

kierownik ponosi dodatkowe koszty np. dojazdu. itp. 


