Zarzqdzenie Nr 54122
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 11 lutego 2022 roku
dotyczqce zmiany Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
i nagradzania
kierownik6w jednostek organizacyj nych Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

w sprawie wprowadzenia Szczegolowych zasad wynagradzania

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 13722po2n. zm.), art. 7 pkt 3 w zwiqzku z art. 36
i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorzqdowych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. po2.1282 z p62n. zm.) oraz rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia
25 pa2dziernika 2021 roku w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych
(Dz.U. poz. 1960),
zarzqdzam, co nastQpuj
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Szczeg6lowych zasadach wynagradzania nagradzania kierownikow
jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny, wprowadzonych
Zarzqdzeniem Nr 52112 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia
22 lutego 2012 roku z po2n. zm., zwanymi dalej tak2e Szczegolov'tymi zasadami,
wprowadzam nastqpujqce zmiany :
1) $ 1 ust. 2 pkt 5 Szczegolowych zasad otzy.rtuje nowe brzmienie:
,,5) Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szk6l Gminy Miasta
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2)

Czerwion ka-Le szczy ny",
$ 2 pkt 2 Szczegolowych zasad otrzymuje nowe brzmienie:

-

3)

,,2) rozporzqdzeniu rozumie siq przez lo rozpozqdzenie Rady Ministrow
z dnia 25 paidziernika 2021 roku w sprawie wynagradzania pracownik6w
samorzqdowych, ",
$ 5 ust. 1 Szczeg6lovrych zasad otrzymuje nowe brzmienie:
,,1. Ustala sig maksymalne kwoty poszczeg6lnych skladnikow miesigcznego
wynagrodzenia brutto dla kierownik6w jednostek organizacyjnych gminy:
1) wynagrodzenie zasadnicze: do 8 300,00 zl. brutto,
2) dodatek funkcyjny: do 2 900,00 zl. brutto,
3) dodatek specjalny: do 30% wynagrodzenia zasadniczego dodatku
funkcyjnego lqcznie.",
S 16 Szczeg6lowych zasadskreSla siq.
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4)

s2
Zmiany do Szczegolowych zasad wynagradzania i nagradzania kierownik6w jednostek
organizacyjnych Gminy
Miasta Czerwionka-Leszczyny wchodzq w zycie po
podania
uptywie 14 dni od dnia
ich do wiadomoSci kierownikom jednostek

i

organizacyjnych, z wyjqtkiem S 1 pkt 3 Zarzqdzenia, ktory wchodzi
z moce obowiqzujqcq od 1 stycznia 2022 toku.

w Zycie

s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi \A/ydzialu Organizacyjnego.
2. Zobowiqzujq Naczelnika Wydzialu Organizacyjnego do podania niniejszego
Zarzqdzenia do wiadomo5ci kierownikom jednostek organizacyjnych, do ktorych
ma ono zastosowanie.
1.

s4
Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powiezam Sekretazowi Gminy
Cze rwi on ka- Le szczy ny

.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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Miasta

