
Zarządzenie Nr V/325/W/2010
Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2010 roku

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców 
kierowników samorządowych  jednostek organizacyjnych  podległych Urzędowi 
Gminy w Zębowicach.

Na podstawie art.39 ust.3 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 
2008 r.Nr 223, poz.1458 z pózn.zm),

                                                         zarządzam, co następuje:  
         

§ 1

Niniejsze zarządzenie znajduje zastosowanie wobec:
1)Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach,
2)Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach, 
3)Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach,
4)Zastępcy Kierownika Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.

§ 2

Ustala się dla osób wymienionych w § 1:
1)maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego,
2)maksymalne stawki dodatku funkcyjnego.

§ 3

1)Osobom wymienionym w § 1, może być przyznany dodatek specjalny.
2)Dodatek specjalny może być przyznany wyłącznie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3)Podstawą przyznania dodatku specjalnego może być okresowe zwiększenie obowiązków służbowych 
lub powierzenie dodatkowych zadań.
4)Maksymalna stawka dodatku specjalnego wynosi 400 zł. Jest wypłacana co miesiąc.
5)Wysokość dodatku specjalnego ustala Wójt Gminy, biorąc pod uwagę złożoność zadań 
powierzonych pracownikowi.

§ 4

Ustala się następujące kwoty maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla osób 
wymienionych w  § 1:
1)Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach – maksymalna stawka 
wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3400 zł,
2)Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach – maksymalna stawka 
wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3400 zł.
3)Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach – maksymalna 
stawka wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3200 zł,
4)Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach – maksymalna stawka 
wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3200 zł.

§ 5

Ustala się następujące  maksymalnego stawki dodatku funkcyjnego dla osób wymienionych w § 1:
1)Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach – maksymalna stawka 
dodatku funkcyjnego wynosi 760 zł,
2)Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach – maksymalna stawka  dodatku 
funkcyjnego wynosi 760 zł.
3)Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach – maksymalna 
stawka dodatku funkcyjnego wynosi 500 zł,
4)Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach – maksymalna stawka 



dodatku funkcyjnego wynosi 500 zł.
§ 6

Z dniem 01 września 2010 roku traci moc zarządzenie Wójta Gminy Nr V/215/W/2009 z dnia 17 
czerwca 2010 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców 
kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Gminy w Zębowicach.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01 września 2010 roku.


