
ZARZJ\DZENIE Nr ORG.120.3.2022 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 04 stycznia 2022 roku 

w sprawie okreslania maksymalnego miesi~cznego wynagrodzenia oraz zasad przyznawania 

dodatku specjalnego i nagr6d kierownikom samorzqdowych jednostek organizacyjnych. 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 211istopada 2008 r. 0 pracownikach 

samorzqdowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) w zwiqzku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), 

zarz'ldzam co nast~puje: 

§ 1 

1. Ustalam maksymalne miesi~czne wynagrodzenie kierownik6w gminnych jednostek 

organizacyjnych: 

- Gminnego Osrodka Pomocy 5pofecznej 

- Zakfadu Wodociqg6w i Kanalizacji 

2. Przez maksymalne miesi~czne wynagrodzenie naleiy rozumiec sum~ przypadajqcych 
do wyplaty w danym miesiqcu nastEi:pujqcych skladnikow wynagrodzenia: 

-wynagrodzenie zasadnicze 

-dodatek za wieloletniq prac~ 

-dodatek funkcyjny 

-dodatek specjalny 

§2 

Ustalam nast~pujqce kwoty maksymalnych miesi~cznych wynagrodzen os6b wymienionych 

w§ 1: 

1. Dla Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy 5pofecznej - 8500,00 zf 

wtym: 
- maksymalne wynagrodzenie zasadnicze - 6500,00 zf 

- maksymalna kwota dodatku funkcyjnego - 1500,00 zf 

2. Dla Kierownika Zakfadu Wodociqg6w i Kanalizacji - 8500,00 zf 

wtym: 
- maksymalne wynagrodzenie zasadnicze - 6500,00 zf 

- maksymalna kwota dodatku funkcyjnego -1500,00 zf 



§3 

Ustalam nast~puj<jce zasady przyznania dodatku specjalnego: 

1. Z tytulu okresowego zwi~kszenie obowi<jzk6w sluibowych lub powierzenia 

dodatkowych zadan 0 wysokim stopniu zloionosci lub odpowiedzialnosci Kierownik 

Urz~du moie przyznae dodatek specjalny. 

2. Dodatek specjalny jest przyznawany na czas okreslony nie dluiszy ni i jed en rok. 

3. Dodatek specjalny jest wyplacony w miar~ posiadanych srodk6w na wynagrodzenia 

w kwocie nie przekraczaj<jcej 40 % Iqcznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego. 

4. Dodatek wyplacany jest w okresach miesi~cznych. 

5. Dodatek speejalny wlicza si~ do podstawy wymiaru wynagrodzenia za ezas choreby ustalonej 
zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Praey oraz wlieza si~ do podstawy zasilk6w 
wyplaeanyeh z ZU5, ustalanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 ezerwea 1999 r. 0 

swiadezeniaeh pieni«:inyeh z ubezpieezenia spoleeznego w razie ehoroby i maeierzynstwa (Dz. 
U. z 2021 r. , poz. 1133 ze zm.). 

§4 

Ustalam nastElPuj<jce zasady przyznawania nagr6d : 

1. W ramach posiadanych srodk6w na wynagrodzenia moie bye utworzony na dany rok 

kalendarzowy - fundusz nagr6d z przeznaczeniem na nagrody dla praeownik6w za 

szczeg61ne osiqgniElcia w pracy zawodowej. 

2. NagrodEl przyznaje Kierownik UrzEldu i ustala jej wysokose. 

3. Wysokose nagrody uzaleiniona jest od: 

• stopnia zloionosci i trudnosci wykonywanych obowiqzk6w 

• zaangaiowania w wykonywanie powierzonych obowiqzk6w i poza jego zakresem 

• dyspozycyj nosci 

• kreatywnosci i dzialan usprawniajqcych praCEl podleglych pracownik6w. 

4. Nagrody mogq bye przyznawane w miarEl posiadanych srodk6w na ten eel 

w ciqgu calego roku. 

5. Nagroda przysluguje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz 
zasilk6w wyplacanych z ZUS. W zwiqzku z tym nagrody nie wlicza si~ do podstawy 
wymiaru wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 
Kodeksu Pracy oraz nie wlicza si~ do podstawy zasilk6w wyplacanych z ZU5, ustalanej 
na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 0 swiadczeniach 
pieniElinych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1133 ze zm.). 



§5 

Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§6 

Traci moc Zarzqdzenie Nr ORG.120.33.2021 z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie okreslania 

maksymalnego miesi~cznego wynagrodzenia oraz zasad przyznawania dodatku specjalnego 

i nagrod kierownikom samorzqdowych jednostek organizacyjnych. 

§7 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 


