
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.111.2019 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników i zastępców kierowników
jednostek budżetowych Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1260 i 1669) zarządzam, co następuje:

§1 .1 . Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników następujących jednostek 
organizacyjnych Gminy Zdzieszowice:

1) Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach;
2) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach;

3) Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach;

4) Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach.

2. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępcy kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

§ 2. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek budżetowych Gminy Zdzieszowice 
wymienionych w § 1 ust. 1 nie może przekroczyć łącznie pięciokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 
23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2288).

§ 3. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępcy kierownika jednostki o której mowa w § 
1 ust. 2 nie może przekroczyć łącznie czterokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2288).

§ 4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 2 i 3 obejmuje:
1) wynagrodzenie zasadnicze;

2) dodatek funkcyjny;

3) dodatek za wieloletnią pracę;

4) premie i inne dodatki wypłacane co do zasady comiesięcznie.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr SG.0050.299.2013 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie 
określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników i zastępców kierowników jednostek 
budżetowych Gminy Zdzieszowice.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy, Kierownikowi Referatu Organizacyjnego oraz 
kierownikom jednostek organizacyjnych o których mowa w § 1.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Id: C7371DD4-DCA0-452E-BFFE-674AD4C4DE81. Podpisany Strona 1


