
WOJT GMlNY ZAPOL|CE
pow. zduńskowolski

woj. łodzkie

ZARZ ĄD ZENIE NR 7 1 5A/202 1

WÓJTA GMINY ZAPOLICE
z dnia 31 grudnia 202l r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników

i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów

budżetowych Gminy Zapolice

Na podstawię art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.

Dz. U. z202I t.poz. 1372 zpóźn. zm.) w związkuzart.39 ust.3 ustawy zdnia2l listopada

2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.Dz.U. z20I9 t.poz.1282;zm.:Dz.IJ. z202I r.

poz.1834) zaruądzam, co następuje:

§ 1. Określam maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców

kierowników jednostek budZetowych i samorządowych zakładow budzetowych Gminy

Zapolice.

§ 2. Miesięczne wynagrodzenie stanowi suma przypadających do wypłaty w danym

miesiącu następuj ących składników wynagr odzęnia:

1 ) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatek za wieloletriią pracę,

3) dodatek fuŃcyjny,

4) dodatek specjalny,

§ 3. Maksymalne kwoty miesięcznego Wynagrodzenia zasadniczego otv dodatku

fuŃcyjnego dla pracowników, o których mowa w § 1, wynoszą:

§ 4. l. Osobom zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w § 7, z tytuŁu,

okresowego zwiększenia obowiązków służbowyclr lub powierzenia dodatkowych zadań, może

zostać prz>rznany dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczającej 40%o lącznie wynagro dzenia

zasadntczęgo i dodatku funkcyj nego.

L.p. stanowisko

lVlaksymalna kwota
miesięcznego

wynagrodzenia
zasadniczego

(kwota w zł brutto)

Maksymalna kwota
miesięcznego

dodatku
funkcyjnego

(kwota w zł brutto)

1 Kierownik (dyrektor) 6.000,00 zł 1.500,00 zł

2.
Zastępca kierownika
(zastępca dyrektora)

5.000,00 zł 1.000,00 zł



2, Dodatek za wieloletnią pracę będzie przyznawany na podstawie odrębnyclr

przepisów.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powięIzam stanowisku ds. kadr, oświaty i kultury w Urzę_

dzie Gminy Zapoltce,

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 58112014 Wójta Gminy Zapolice z dnia 17 wrzęśnia21l4

r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

w ÓJT

#};,ń.-ś*;;


