
Zarządzenie Nr 9/ 2017
Wójta Gminy Fałków

z dnia 27 sĘcznia2017 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i
zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Fałków.

Na podstawie art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(t. j.Dz,tJ. z2016t.,poz.446 ze zm.) w zwtązkuz art.7 pkt 1 i art.39 ust 3 ustawy z dnta

21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tj, Dz. U' z 2016 r., poz.902) oraz

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r' w sprawie wynagradzania
pracowników Samorządowych (tj. Dz, L]. z 2014 t., poz. 1786) zarządzam co następuje:

s1
okręŚla się dla kierownikó w oraz zastępców kięrowników jednostek organizacyjnych Gminy

Fałkow maksyrrralne miesięczne wynagrodzenie brutto:

1) dla kierowników w wysokoŚci 6.000 zł.
2) zastępców kierowników w wysokości 5.000 zł'

$2
1.Wynagro dzęnię określonę w $ 1 obejmuje sumę przypadających do wpłaty w danym

miesiącu następujęcych składników w1magrodzenia.

1) wynagro dzenie zasadnicze,
2) dodatek za więloletni4 prace'
3) dodatek funkcyjny.

2. Wpagrodzenie okręślone w $ 1 nie obejmuje:

1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej,

2) nagrody jubi leuszowej.
3) nagrody,
4) pozo stałych ni e w1.mi eni on y ch szcze gółowo świ adczeń zw iązany ch z pr acą,

$3
Zasady przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnia prace' nagrody jubileuszowej,

odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu nięzdolności do pfacy

okieśla ust awa z dnla 2I listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U . z 2016 r.,

poz. 9Of) oraz rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie

wynagradzania pracówników samorządowych (tj. Dz. IJ. z 2014 r.) poz. 1786), natomiast

dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje na zasadach określonych w odrębnych

przepisach.

$4
W ramach posiadanych Środków na wynaglodzenl.aw danej jednostce, osobą wymienionym

w $ 1 może być przyznana nagroda'



!)
l.o prz:znaniu nagrody orazjej wysokości decyduje podmiot wskazany w $ 6 biorąc pod
u\\'a*ge złozonośc realizowanych zadań, jakoŚci i efektyr'vności wykonyr,vanej pracy.
inicjat1s-e t zaangaiowanie w podejmowaniu dziatań polepszaj4cych organtzację pracy
jednostki oraz osi4gnięcia w praay zawodowej.
2.\agroda pienięzna moŻę być przyznana w za|eŻności od posiadanych środków a jej
rr'r'sokość nie moze przekroczyć 100 Yo wynagrodzęnia brutto określonego w $ 1.

$6
1'Kierownikom jednostek nagrodę przyznaje Wojt Gminy Fałków.
2.Zastępcom kierowników jednostek nagro dę przyznĄ kięrownik jednostki.

$7
Wypłata wszystkich rodza1ow środkow pienięznych, o których mówi zatządzenie następuje

wyłącznie ze środków własnych gminnej jednostki organtzacyjnej Gminy.

$8
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania zmocqobowi4zuj4ca od 1 lutego 2017 r.
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Henryk,Kłnieazny


