
ZARZJ\DZENIE Nr ORG.120.2.2022 

Wajta Gminy Baboszewo 

z dnia 4 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagrad i dodatku specjalnego dla Skarbnika Gminy. 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 0 pracownikach samorzqdowych 

(Oz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) w zwiqzku zart. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (Oz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), oraz Rozporzqdzenia Rady Ministraw z dnia 25 

paidziernika 2021 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych (t.j. Oz. U. z 2021 r., pOZ. 
1960) i Zarzqdzenia Nr ORG.120.49.2021 Wajta Gminy Baboszewo z dnia 8 listopada 2021 r. 

zarzildzam co nast'lPuje: 

§1 

Ustalam dla Skarbnik Gminy nast'lPujqce zasady przyznawania nagr6d : 

1. W ramach posiadanych srodkaw na wynagrodzenia moie bye utworzony na dany rok 

kalendarzowy - fundusz nagr6d z przeznaczenie na nagrody dla pracownik6w za szczeg61ne 

osiqgni'lcia w pracy zawodowej . 

2. Nagrod'l przyznaje Kierownik Urz'ldu i ustala jej wysokose. 

3. Wysokose nagredy uzaleiniona jest od: 

a) stopnia z!oionosci i trudnosci wykonywanych obowiqzk6w 

b) zaangaiowaniem w wykonywanie powierzonych obowiqzk6w i poza jego zakresem 
c) dyspozycyjnosci 

d) kreatywnosci i dzia!an usprawniajqcych prac'l podleglych pracownik6w 

4. Nagrody mogq bye przyznane w miar'l posiadanych srodk6w na ten cel w ciqgu ca!ego roku . 

5. Nagroda przysluguje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasilk6w 
wyplacanych z ZUS. W zwiqzku z tym nagrody nie wlicza sill do podstawy wymiaru 
wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz 
nie wlicza sill do podstawy zasi!k6w wyp!acanych z ZUS, ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 swiadczeniach pieni'linych z ubezpieczenia spo!ecznego 
w razie choreby i macierzynstwa (Oz. U. z 2021 r., poz. 1133 ze zm.). 

§2 

Ustalam dla Skarbnik Gminy nast'lPujqce zasady przyznania dodatku specjalnego: 

1. Z tytu!u okresowego zwi'lkszenia obowiqzk6w s!uzbowych lub powierzenia dodatkowych 

zadan 0 wysokim stopniu z!oionosci lub odpowiedzialnosci Kierownik Urz'ldu moie przyznae 

dodatek specjalny. 
2. Oodatek specjalny jest przyznawany na czas okreslony nie dluiszy jednak nii jeden rok. 



3. Oodatek specja lny jest wyplacany w miar~ posiadanych srodkow na wynagrodzenia w kwocie 

nie przekraczajqcej 40% Iqcznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

4. Oodatek wyplacany jest w okresach miesi~cznych. 

5. Oodatek specjalny wlicza si~ do podstawy wymiaru wynagrodzenia za ezas choroby ustalonej 
zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz wlicza si~ do podstawy zasilkow 
wyplacanych z ZUS, ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 

swiadezeniach pieni~inych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i maeierzynstwa (Oz. 
U. z 2021 r., paz. 1133 ze zm.j. 

§3 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§4 

Traei moe zarzqdzenie Nr 4/2013 z dnia 29 marea 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

nagrod i dodatku speejalnego dla Skarbnika Gminy. 

§5 

Zarzqdzenie wehodzi w iyeie z dniem podpisania. 


