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ZARZADZENIE Nr 471122
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka.Leszczyny

z dnia 1 wrze5nia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o prace na stanowiskach kierowniczych
urzqdniczych, urzgdniczych oraz pomocniczych i obslugi w Urzqdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 39 ust. '1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samozqdowych (t.j. Dz.U. 22022r. poz. 530), art.33 ust.3 iust.5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 22022 r. poz.
559 z p62n. zm.), w zwiqzku z postanowieniami rozporzqdzenia Rady Ministr6w
z dnia 25 pa2dziernika 2021 roku w sprawie wynagradzania pracownik6w
samozqdowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) oraz $ 17 Regulaminu wynagradzania
dla pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy o pracg na stanowiskach
kierowniczych uzedniczych, urzqdniczych oraz pomocniczych i obslugi w Urzqdzie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wprowadzonego Zazqdzeniem Nr 153/2009
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 czeruca 2009 roku
z p62niejszymi zmianami,

zarzqdzam, co nastgpuje:

s1

W Regulaminie wynagradzania dla pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy
o pracA na stanowiskach kierowniczych urzQdniczych, urzedniczych otaz
pomocniczych i obslugi w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
wprowadzonego Zarzqdzeniem Nr 153/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 15 czeruca 2009 roku z p62niejszymi zmianami (1.j. Zarzqdzenie
Nr 449/18 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 wzeSnia
2018 roku), do ktorego wprowadzono zmiany:

- Zarzqdzeniem Nr 41119 Burmistza Gminy i

z dnia 31 stycznia 2019 roku ,

- Zazqdzeniem Nr 483/19 Burmistrza Gminy i

z dnia 16 wrze6nia 2019 roku,

- Zarzqdzeniem Nr 623/20 Burmistrza Gminy i

z dnia 31 grudnia 2020 roku,

Miasta Czerwionka-Leszczyny

Miasta Czerwionka-Leszczyny

Miasta Czerwionka-Leszczyny

- Zarzqdzeniem Nr 437121 Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny
z dnia 6 pa2dziernika 2021 roku,

- Zanqdzeniem Nr 44122 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 31 stycznia 2022 roku,

Zalqcznik Nr 1 do Regulaminu - ,,Wykaz stanowisk pracowniczych w tym:
kierowniczych urzgdniczych, urzqdniczych oraz pomocniczych i obslugi a tak2e
niezbqdnych (minimalnych) wymagah kwalifikacyjnych wedlug poszczeg6lnych
kategorii zaszeregowania na danym stanowisku", otrzymuje bzmienie:



,, Zalacznik Nr 1

do Regulaminu wynagradzania dla pracownik6w
zatrudnionych na podstawie umowy o prace na
stanowiskach kierowniczych uzedniczych,
uzedniczych oraz pomocniczych i obslugi
w Urzedzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

M: KIEROWNICZYCH URZEDNICZYCH,
oBsLUGt A TAKZE NTEZBEDNYCH
NYCH WEDLUG POSZCZEGOLNYCH

KATEGORII ZASZEREGOWANIA NA DANYM STANOWISKU

Lp. Stanowisko:

Kategoria
wynagrodzenia
zasadniczego

(kategoria
zaszeregowania):

Niezbqdne (minimalne)
wymagania kwalifikacyjne:

Wyksztalcenie oraz
umiejgtnoSci
zawodowe:

Stai
pracy

(w
lalachl:

1 2 3 4 5

Stanowiska kierownicze urzgdnicze

1 Sekretarz gminy XVII-XX wy2szel) 4

2
Zastgpca skarbnika gminy
miasta XV. XVIII

wY2szel)
lub podyplomowe

ekonomiczne
J

Kierownik urzedu stanu
cywilnego XVI.XVIII wedlug odrqbnych przepis6w

4

Naczelnik (kierownik)
,vydzialu (biura ) [ednostki
r6wnozqdnej),

zecznik prasowy

XV-XVIII w!2sze1)

E
Gl6wny ksiggowy,

audytor wewnQtrzny
XV.XVIII wedlug odrqbnych przepis6w

6 Geodeta gminny xilt-xvilt wedlug odrgbnych przepis6w



7
Zastqpca gl6wnego
ksiqgowego xtv-xvil

wy2szer)
lub podyplomowe

ekonomiczne
J

6

Kierownik referatu (ednostki
r6wnozqdnej),

pelnomocnik do spraw
ochrony informacji
niejawnych,

zastQpca naczelnika
(kierownika) wydzialu
(biura), (ednostki
r6wnozednej)

XIII-XVII w!2szs1) 4

I
Administrator
bezpieczeistwa informacji
(inspektor ochrony danych)

xilt - xvil wedlug odrqbnych pzepis6w

10
Zastgpca kierownika uzgdu
stanu cywilnego

xilt-xvt wedlug odrqbnych przepis6w

Stanowiska urzqdnicze

1
Starszy inspektor nadzoru
nwestorskiego

XIV - XVIII
wY2szei)

i uprawnienia budowlane
5

2 Radca Prawny xilt-xvIt wedlug odrqbnych przepis6w

3 Kierownik archiwum x[- xvil
wyzszel) 2

Srednie2) 4

4
Gl6wny specjalista
do spraw bhp

xil-xvil wedlug odrgbnych przepis6w

E
Gl6wny specjalista,

starszy inspektor
xil-xvil wf2szsl) 4

b lnspektor nadzoru
nwestorskiego

xil-xvt

w,y2sz21l
i uprawnienia budowlane

4

Srednie2)
i uprawnienia budowlane

o

7 lnspektor XII-XVI

wYZszel) c

Srednie2) (



8

Starszy specjalista,

starszy informatyk,

starszy geodeta,

starszy kartoqraf

XI-XV wyzszel)

9

Specjalista

podinspektor,

informatyk

geodeta

kartograf

x-xilr

wY2szsl)

Srednie2)

10

Referent,

kasjer,

ksiegowy,

archiwista

IX-XI Srednie2) 2

11

Referent prawny,

referent prawno-
administracyjny

vilt-xI wY2szel)

12
Mlodszy referent,
mlodszy ksiggowy vilt-x Srednie2)

Stanowiska pomocnicze i obslugi

1 Koordynator XV. XVIII wedlug odrqbnych przepis6w

Sekretarka IX-X Srednie2)

Konserwator IX zasadnicze3)

4 Kierownik kancelarii lajnej vilt-lx Srednie2) 3

A Robotnik gospodarczy v-vilt podslawowe4)

o Dozorca podstawowe4)

7 Pomoc administracyjna ilt-vilt 6rednie2)

8 Sprzqtaczka ilt-v podstawowe4)



Stanowiska, na K6rych nawiqzanie stosunku pracy nastQpuje w ramach rob6t
publicznych lub prac interwencyjnych

1

Pracownik ll stopnia
wykonujqcy zadania
w ramach rob6t
publicznych lub prac
interwencyjnych

xil-xv wY2szel) 3

xt-xtv wYZszel)

Pracownik I stopnia
wykonujqcy zadania
w ramach rob6l
publicznych lub prac
intenvencyjnych

x-xilt Srednie2) a

IX.XI Srednie2)

vil-x Srednie2)

STRAZ MIEJSKA

Stanowiska kierownicze urzqdnicze

1 Komendant strazy XV-XVIII wy2szel) 5

2
Zastepca komendanla
strazy

xtv-xvil wyzszel) 4

Stanowiska urzqdnicze

1 Starszy inspektor

XII-XV

wYZszel)

Srednie2) b

2 lnspektor
wy2szel) 2

Srednie2) 5

Mlodszy inspektor XI-XIV

wy2szel)

Srednie2)

4
Starszy specjalista,

specialista
XI-XIV Srednie2) 3

E Mlodszy specjalista,

starszv straznik
X-XIV Srednie2) J



o Stra2nik lx-xilt Srednie2) 2

7 Mlodszy straznik vil-xil Srednie2) 1

I Aplikant vil-vilt Srednie2)

ObiaSnienia
1) Wyksztalcenie wyzsze - rozumie siQ przez to ukonczenie studiow potwierdzone dyplomem,

o kl6rym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym
i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz, 478, z p62n. zm.), w zakresie umozliwiajqcym wykonywanie zadan
na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk uzqdniczych i kierowniczych stanowisk
urzedniczych stosownie do opisu stanowiska,

2) Wyksztalcenie srednie - rozumie siq peez to wyksztalcenie srednie lub srednie branzowe,
w rozumieniu uslawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082\,
o odpowiednim profllu umozliwiajqcym wykonywanie zadalt na stanowisku, a w odniesieniu do
stanowisk urzedniczych stosownie do opisu stanowiska.

3) Wyksztalcenie zasadnicze - rozumie sie przez to wyksztalcenie zasadnicze bran2owe lub
zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe,
o odpowiednim profilu umozliwiajEcym wykonywanie zadai na stanowisku.

4) Wyksztalcenie podstawowe - rozumie sie pzez to wyksztalcenie podstawowe, w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe, a takze umiejQtnoS0 wykonywania
czynnosci na stanowisku. ",

s2

Zmiany do Regulaminu wynagradzania wchodzq w 2ycie po uplywie dw6ch tygodni
od dnia podania ich do wiadomoSci pracownikom.

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powiezam Naczelnikowi Wydzialu Organizacyjnego.

s4

Nadz6r nad pzestzeganiem Regulaminu wynagradzania sprawuje Sekretaz Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ss

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

miStn


