
ZARZĄDZENIE NR 98/2018
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników (dyrektorów) samorządowych 
jednostek organizacyjnych podległych Gminie Bojanów 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. , 
poz.1260 ze zm. t.j.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 936) zarządzam co następuje: 

§ 1. Niniejsze zarządzenie dotyczy kierowników (dyrektorów): 

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie 

2) Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie 

3) Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 

4) Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie 

§ 2. Zarządzenie określa maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych w §1, przez które należy 
rozumieć sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia: 

 wynagrodzenie zasadnicze 

 dodatek za wieloletnią pracę 

 dodatek funkcyjny 

§ 3. Ustala się następujące kwoty maksymalnych miesięcznych wynagrodzeń osób określonych w §1: 

§ 4. 1. Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może być przyznana nagroda uznaniowa. 

2. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy. 

3. Nagroda jest wypłacana z budżetu jednostki w zależności od posiadanych środków. 

§ 5. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań 
pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w kwocie 
nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

Id: CVZAH-UKEAV-ZHUOH-PANNV-ORCKI. Podpisany Strona 1



§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 36/2009 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie 
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych 
Gminie Bojanów – wydane na podstawie art.39 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398)

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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