
ZARZĄDZENIE NR 11.2021  

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 22  stycznia  2021 roku 

 

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców 

kierowników jednostek budżetowych  oraz samorządowych  zakładów budżetowych                           

Gminy Sieroszewice  

 

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

samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz.1282) zarządza się, co następuje: 

 

§1. Niniejsze zarządzenie znajduje zastosowanie wobec kierowników i zastępców kierowników 

jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sieroszewice: 

1) Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach, 

z siedzibą w Ołoboku, 

2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, 

3) Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.   

 

§2. Zarządzenie określa maksymalne miesięczne wynagrodzenie stanowisk wymienionych w §1,                    

w skład którego wchodzą w danym miesiącu następujące składniki wynagrodzenia:  

1) wynagrodzenie zasadnicze, 

2) dodatek za wieloletnią pracę, 

3) dodatek funkcyjny. 

 

§3. Ustala się następujące maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla stanowisk wymienionych                   

w §1.  

Lp. Stanowisko  Maksymalne miesięczne wynagrodzenie  

 

1. Dyrektor (kierownik) jednostki budżetowej  

 

do  12 000 zł 

2. Dyrektor ( kierownik) samorządowego 

zakładu budżetowego 

 

do 12 000 zł 

 

3. Zastępca  dyrektora (kierownika) jednostki 

budżetowej i samorządowego zakładu 

budżetowego  

do 11 000 zł 

 

§4. Traci moc zarządzenie Nr 369/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 maja 2018 roku                        

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek i zastępców 

kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych gminy 

Sieroszewice.  

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 



Uzasadnienie do  
Zarządzenia Nr 11.2021 

Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 22 stycznia 2021 r.  

 
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców 

kierowników jednostek budżetowych  oraz samorządowych  zakładów budżetowych                           

Gminy Sieroszewice  

 
Na podstawie art.39 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 

samorządowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) wójt określa, w drodze zarządzenia, maksymalne 
miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz 
samorządowych zakładów budżetowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe wprowadzenie zarządzenia jest  uzasadnione.  
 
 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


