
ZARZi\DZENIE Nr 8512022 

BURMlSTRZA MIASTA IGMINY SOCHOCIN 


z dnia 8 grudnia 2022 r. 

w sprawie okreslenia zasad ustalania maksymalnego miesi~cznego wynagrodzenia 

kierownik6w i zast~pc6w kierownik6w jednostek budzetowych 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 

samorzqdowych ( Dz.U. z 2022 r. pOZ. 530) zarzqdza si~ , co nastypuje : 

§ 1. OkreSla si~ zasady ustalania maksymalnego miesi~cznego wynagrodzenia dla kierownik6w 

i zastypc6w kierownik6w jednostek budzeto'vvych w zalqczniku do zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Kierownikowi Wydzialu Organizacyjnego. 

§ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powierza si~ Sekretarzowi Miasta i Gminy. 

§ 4. Z dniem wejscia w Zycie niniej szego zarzqdzenia traci moc zarzqdzenie Nr 7/2018 W6jta Gminy 

Sochocin z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie okreSlenia maksymalnego mlesl~cznego 

wynagrodzenia kierownik6w i zast~pc6w kierownik6w jednostek budzetowych. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie po up{ywie dwoch tygodni od dnia podania do wiadomosci 

pracownik6w. w spos6b zwyczajowo przyj yty w Urzydzie. 
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Sporz'ldzil: Sprawdzit pod wzgl~dem 
formalno - prawnym 

data: 

podpis: 

SPRAWOZONO POD WZ 
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Za!qcznik do zap<>,-1 Nr 85/2022 
z dnia 8 grudnia 

Zasady 

ustalania maksymalnego miesi~cznego wynagrodzenia dJa kierownik6w i zast~pc6w 

kierownik6w jednostek budietowych 

§ 1. OkreSla ustalania maksymalnego kierownik6w 

jednostek 

Stanowisko 

budzetowej 

Kierownika jednostki budzetowej 

Poziom 

7 100 

7000 

dodatku 

funkcyjnego 


w zlotvch brutto 


2200 

I 760 

§ 2. I, Wynagrodzenie, 0 mowa w § 1. przypadaj'tcych do vvyp1aty 

w danym miesi~cu nastypuj~cych skladnik6w 

I) 

2) dodatku za 

3) dodatku funkcyj 

§ 3. mowa w § L 

1) dodatkowego wynagrodzenia ,'""'m,,, 

obejmuje: 

jednostek budzetowej; 

nagr6d uznaniowych; 


4) pozostalych pienityznych wynikaj~cych ze stosunku pracy. 




§ 4. 1. Wynagrodzenie miesiyczne dla kierownik6w jednostek budz.etoVv),ch ustala Burmistrz 

Sochocin pod wielkosc jednostki oraz statutoVv)'ch 

2. Miesi~czne wynagrodzenie kierownik6w i kierownik6w jednostek budzetoVv),ch 

ze srodkow finansowych jednostek budzetowych. 

§ 5. 1. Kierownikom jednostek budzetowych z tytuiu obowi~zk6w 

slutbo\-vych lub powierzenia dodatkowych mote zostac przyznany 

\V me dodatku 

funkcyjnego. 

2. Dodatek specjalny nle pracownikowi za dni usprawiedliwionej nieobecnosci 

'IV pracy spowodowanej chorobC). lub kon sprawowania opieki nad dzieckiem lub 

cztonkiem rodziny lub macierzynskim. 

§ 6. Kierownikom jednostek budzetoVv)'ch za 

w macy zawodowej. 

§ 7. W sprawach nie uregulowanych w zasadach ustalania 

dla kierownik6w i kierownik6w budzetowych 

zastosowanie obowiqzujqce przepisy 


