
Zarządzenie Nr .~ql~Qg
Starosty.lJowodw~r~kiego
z dnia 1~.~tXU,AAJQjroku

w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników
powiatowych jednostek organizacyjnych podległych

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 34 ust.1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późnozm.) zarządzam, co następuje:

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
Kierowniku - rozumie się przez to kierownika jednostki budżetowej, gospodarstwa pomocniczego tej
jednostki oraz zakładu budżetowego Powiatu Nowodworskiego,
Zastępcy Kierownika - rozumie się przez to zastępcę kierownika jednostki budżetowej, gospodarstwa
pomocniczego tej jednostki oraz zakładu budżetowego Powiatu Nowodworskiego,
Jednostce - rozumie się przez to jednostkę budżetową, gospodarstwo pomocnicze tej jednostki oraz
zakład budżetowy Powiatu Nowodworskiego.

Zarządzenie wyznacza maksymalne miesięczne wynagrodzenie Kierownika i Zastępcy Kierownika, pod
którym należy rozumieć sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu następujących składników
wynagrodzenia:

1) wynagrodzenie zasadnicze;
2) dodatek za wieloletnią pracę;
3) dodatek funkcyjny;
4) dodatki wypłacane codo zasady comiesięcznie, lub w innych regularnych okresach.

1) Kierownik - 8360,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt zł)
2) Zastępca Kierownika - 7580,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł)

Zasady przyznawania dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym dodatku funkcyjnego,
specjalnego, premii i nagród dla Zastępcy Kierownika określa regulamin wynagradzania jednostki.



1. Kierownikowi może być przyznany dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia może być przyznany

w wysokości do 2000,00zł miesięcznie.

3. Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas choroby.

1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań

Kierownikowi może być przyznany dodatek specjalny, w wysokości adekwatnej do

wynagrodzenia za wypełnianie tych dodatkowych obowiązków lub zadań, z uwzględnieniem ich

ilości oraz potrzebnych do ich wykonywania kwalifikacji.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż istnienie okoliczności,

o których mowa w ust. 1, w kwocie nieprzekraczającej 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano.

3. Dodatek specjalny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas choroby.

1. Kierownikowi może być przyznana nagroda uznaniowa za szczególne osiągnięcia w pracy

zawodowej.

2. Nagrodę przyznaje Starosta.


