
ZARZĄDZENIE  Nr 73/22 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 8 lipca 2022 r. 

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U .  

z 2022 roku poz. 530), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki, 

zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzeleczkach, Gminnym Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym Gminy, Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach, Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Strzeleczkach maksymalne miesięczne wynagrodzenie oraz zasady ich przyznawania. 

§ 2. Maksymalne wynagrodzenie należy rozumieć sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu 

następujących składników wynagrodzenia: 

1) wynagrodzenie zasadnicze; 

2) dodatek za wieloletnią pracę; 

3) dodatek funkcyjny. 

§ 3. Ustala się następujące kwoty maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego: 

Lp. Stanowisko 

Kwota Wymagania kwalifikacyjne 

Wynagrodzenie 

zasadnicze 

Maksymalny 

dodatek 

funkcyjny 

Wykształcenie 

Staż pracy  

(w latach) 

1. Kierownik GOPS 7000 1700 Wyższe, wg 

odrębnych 

przepisów 

5 lub wg 

odrębnych 

przepisów 

2. Kierownik GZEAS 7000 1700 wyższe 5 

3. Dyrektor GOK 7000 1700 Wyższe wg 

odrębnych 

przepisów 

5 

4. Dyrektor GBP 7000 1700 Wyższe wg 

odrębnych 

przepisów 

5 

 

§ 4. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości 5% miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy aż do osiągnięcia 20% - 20 lat 

pracy zawodowej. 

§ 5. Kierownikom jednostek organizacyjnych mogą być przyznawane nagrody uznaniowe: 

1) z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego; 

2) indywidualna za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej; 

3) roczna, za szczególny osobisty wkład pracy w realizację zadań. 
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§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Strzeleczki oraz kierownikom samorządowych 

jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki. 

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 121/21 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie 

maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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