ZARZĄDZENIE NR 63/SOR/09
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY
z dnia 5 maja 2009r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników i zastępców kierowników zakładów i jednostek budŜetowych
gminy miasta ChełmŜy.
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejsze zarządzenie ma zastosowanie do kierowników i zastępców kierowników
następujących zakładów i jednostek budŜetowych gminy miasta ChełmŜy:
1) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy;
2) Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy;
3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChełmŜy;
4) Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty w ChełmŜy
§ 2. Zarządzenie określa maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych
w § 1, pod którym naleŜy rozumieć sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu
następujących składników wynagrodzenia:
1) wynagrodzenie zasadnicze;
2) dodatek za wieloletnią pracę;
3) dodatek funkcyjny;
4) premie i dodatki wypłacane co do zasady comiesięcznie lub w innych regularnych
okresach.
§ 3. Ustalam maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych w § 1 w
wysokości czterokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budŜetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23
grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej oraz zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.).
§ 4. 1. Wysokość maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku
funkcyjnego oraz premii miesięcznej określa tabela, stanowiąca załącznik do zarządzenia.
2. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę określają odrębne przepisy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 63/SOR/09
Burmistrza Miasta ChełmŜy
z dnia 5 maja 2009r.

Tabela maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego
i premii miesięcznej kierowników i zastępców kierowników zakładów i jednostek
budŜetowych gminy miasta ChełmŜy.

L.p.
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Maksymalny
poziom premii
miesięcznej jako
% sumy
wynagrodzenia
zasadniczego i
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funkcyjnego
5

do 4.500 zł

do 1.000 zł

do 20 %

do 3.000 zł

do 500 zł

do 20 %
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