
 
Zarządzenie Nr 214/2009 

Burmistrza Głuszycy 
 

z dnia 9 grudnia 2009 r. 
 
 
 

w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych  
                  w Urzędzie Miejskim w Głuszycy 

 
          Na podstawie art.39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych ( Dz.U. z 2008 r.  Nr 223, poz. 1458)  
 
 

zarządzam, co następuje: 
 
 
 
§ 1. Wprowadzam zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych 
        w  Urzędzie  Miejskim w Głuszycy: 
 1) § 15, otrzymuje brzmienie: 
     „§ 15. 1. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na  
                   wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia  
                   zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
               2. Dodatek przyznaje się na czas określony nie dłuŜej niŜ rok. 
               3. Dodatek specjalny moŜe być przyznany w wyŜszej wysokości, w szczególności  
                   z tytułu pozyskania środków w ramach funduszy zewnętrznych, realizacji     
                   projektu oraz jego rozliczenia. 
               4. WyŜej wymieniony dodatek moŜe być przyznany od chwili podpisania umowy  
                   o dofinansowanie projektu do jego zamknięcia, rozumianego jako całkowite   
                   rozliczenie, łącznie z ewentualną kontrolą końcową projektu. 
               5. Dodatek specjalny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności   
                   spowodowany chorobą, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie,  
                   za okres pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub  
                   świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia społecznego a takŜe zasiłku  
                   chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego”. 
2) § 16, otrzymuje brzmienie: 
    „ § 16. Fundusz nagród tworzy się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia na  
               dany rok kalendarzowy, w wysokości do 3% planowanych rocznych wydatków na  
               wynagrodzenia.” 
3)  w § 17 ust.2 dodaje się lit.” g, h, i „ w brzmieniu: 
     „ g) inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązań usprawniających realizację  
            powierzonych zadań, 
       h) systematyczne i efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
       i)  wzorowe wypełnianie obowiązków słuŜbowych.” 
  4) § 19, otrzymuje brzmienie: 
     „ 1. Nagrody uznaniowe mogą być wypłacane w miarę posiadanych środków finansowych  
           na ten cel, w terminach następujących świąt i okoliczności: 

       1)  Dzień Pracownika Samorządowego ( 27 maja), 



2) w ciągu roku, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, 
3) na koniec roku kalendarzowego. 

     2. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika.” 
 

 
§ 2. Zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu  
       Miejskiego w Głuszycy wprowadzony Zarządzeniem Nr 100/09 Burmistrza Miasta  
      Głuszycy z dnia 15 czerwca 2009 r., który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 
 
 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi, Sekretarzowi Gminy oraz Zastępcy  
       Burmistrza Głuszycy. 
 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości  
      pracownikom. 
 
 
                 

                                                                             
                                                                      BURMISTRZ 

 
                                                                    /-/ Wojciech Durak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


