
NR 23/2023 

BURMlSTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN 

z 

w ustalenia dyrektorow 

kultury, dla ktorych jest Miasto i Gmina 

podstawie art. 33 ust. 5 ustawv z dnia 8 marca 1990 1'. 0 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 31 Id z dnia 25 paidziernika 1 

i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej U. z 2020 r., poz. 194) w zan. 6 ust. L 

art. 8 pkt 2 i art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 0 wynagradzaniu osob niektorymi 

podmiotami prawnymi (Oz. U. z 19 r. poz. 2136), Rozporzqdzenia Ministra Kultury 

Oziedzictwa Narodowego z pazdziernika 2015 r. w wynagradzania 

instytucji kultury 15 r.. poz. 1798) oraz Prezesa 

Ministrow w swiadczen uvuau.>.v mog<.t bye 

podmiotami przyznawama 

( Oz. U. z 2023r. co nast~puje: 

§ 1. Ustala si~ dyrektorow kultury. dla 

ktorych organizatorem i Gmina Sochocin. 

§ 2. Wykaz instytucji, 0 mowa w § 1, stanO'vvi 

§ 3. 1. Oyrektor instytucji ku1tury, otrzymuje miesi~czne brutto 

w zaleznosci od kwalifikacji zawodoV\,rych, u wykonywanej pracy, 

z mvzglydnieniem i vyielkosci zarzqdzanej instytucji. 

2. Miesiyczne dyrektora samorzqdowej obejmuje nast~pujqce 

skladniki 

1 ) 

2) pracy: 

3) 

3. insty1ucji kultury 

1 ) za wykonywanie dodatkowych 

roczna, zasady przyznawama stanowi zalqcznik nr 2 do 

§ 4. wysokose brutto dyrektora nie moze 

przeci~tnego vvynagrodzenia w 

vvyptat nagrod z kwartale roku 



2. W dyrektora instytucji kultury w niepetnym 

wymtarze czasu pracy przysluguje mu i inne skladniki 

<YrA,-l~=~;n W wysokosci proporcjonalnej 

§ 5. za na okresJonych 

w ustawie 0 organizowaniu i dzialalnosci kulturalnej oraz w rozporz~dzeniu. 

§ 6. Dodatek funkcyjny przysluguje dyrektorowi w z kierowaniemjednostkl:} w kwocie 

nieprzekraczajqcej 50% 

§ J. Dodatek moze bye przyznany dyrektorowi za: okresowe 

obowiqzkow sluzbowych, dodatkowe 0 \\.·ysokim stopniu 

warunkach. 

2. dodatku specjalnego uwzglydnia i stopien trudnosci 

powierzonych zadan lub obowiqzkow oraz warunkow, 

w 

3. Dodatek wyplacany za okres oracv. z ktor~ dodatek 

ZW1~zany. Dodatek wyplacany w ramach posiadanych srodkow na 

w 40% dyrektora. 

§ 8. Dyrektorowi instytucji kultury prawo do w 

wysokosci: 

1) Vv'Ynagrodzenia - po 20 latach pracy; 


2) 


3) latach 


4) miesiycznego wynagrodzenia 35 latach pracy, 


po 40 latach 

§ 9. 1. Dyrektorowi spelniajqcemu warunki do rentv z tytulu niezdolnosci 

pracy lub emeryturv, ktorego stosunek ustal w zwii:tzku z przejsciem na rent~ lub 

emerytun;, jednorazowa odprawa zwana odpraw~ emerytalno

2. 	 K wota odprawy \vynosi ro\vnowartosc: 

pracownik byl zatrudniony krocej nit 15 lat, 

pracownik by! zatrudniony co najmniej 201at, 

3 - jetel! byl zatrudniony co 30 

3 pracy, 0 ktorym mowa w § 9. ust. 2 regulaminu, wlicza 


poprzednie 
 okresy zatrudnienia oraz udowodnione okresy, jeteli na 



podstawie odrybnych przepisow podlegajq one wliczeniu do okresu pracy, od ktorego 

zalezq uprawnienia pracownicze. 

4 Odprawy emerytalno-rentowq, oblicza si~ jak ekwiwalent pieni~zny za urlop 

wypoczynkowy . 

§ 9. Wynagrodzenie miesiyczne oraz wysokosc swiadczen dodatkowych i nagrody rocznej 

w stosunku do poszczeg61nych dyrektorow samorzqdowych instytucji kultury ustala Burmistrz 

Miasta i Gminy Sochocin, w oparciu 0 niniejsze zarzqdzenie. 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarzqdzeniem majq zastosowanie przepisy 

ustawy 0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej, ustawy 0 wynagradzaniu os6b 

kierujqcych niekt6rymi podmiotami prawnymi, rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w 

w sprawie szczeg6towego wykazu swiadczen dodatkowych, kt6re mogq bye przyznane osobom 

kierujqcym niekt6rymi podmiotami prawnymi , oraz trybu ich przyznawania oraz 

rozporzqdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania 

pracownik6w instytucji kultury. 

§ 11. Z dniem wejscia w zycie niniejszego zarzqdzenia traci moc zarzqdzenie Nr 1112023 

Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad 

wynagradzania dyrektor6w samorzqdowych instytucji kultury, dla kt6rych organizatorem jest 

Miasto i Gmina Sochocin. 

§ 12. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Sporz,!dz il: Sprawdzil pod wzglydem 
fonnalno - prawnym 



nr 1 do 

N r z dnia 2 marca 

WYKAZ SAMORZ~DO\VYCH Il\STYTUCJI KULTURY DLA KTORYCH 


ORGANIZATOREM MIASTO I GMINA SOCHOCIN 


1, Miejsko - Gminna Biblioteka w Sochocinie 

2. Mieisko- Osrodek Ku!tury w 



nr 2 do 

Nr 23/2023 z dnia 2 marca 

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPLACANIA NAGRODY ROCZNEJ 


DYREKTOROM INSTYTUCJI KULTURY 


POSTANOWIENIA OGOLNE 


§ 1 Dyrektorom i kultury dla kt6rych jest Miasto Gmina 

Sochocin nagroda roczna. 

NABYCIE PRAWA 

§ 2.1. nabywa prawo do nagrody w przepracowani u 

w instytucji kultury roku I\.<HCHUi:t1 

2. Dyrektor, kt6ry nie przepracowal w instytucji kultury calego roku kalendarzowego, nabywa 

do nagrody w proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod 

ze ten \\'Vnosi co najmniej 6 

a) zostal zatrudniony w instytucji kultury w wyniku zawarCla umOVIY 0 praCt;, 

b) w danym roku rozpoczql urlop wychowawczy pod warunkiem przepracowania 

w instytucji kulturv 6 

3. Przepracowanie co najmniej 6 warunkujqcych prawa do nagrody rocznej 

1) rozwlazarua stosunKu oracv w z: 

a) przejsciem na emery tun;, z tytulu niezdolnosci do lub 

rehabi Iitacyj ne, 

powolaniem lub wyborem, 

Iikwidacjq . zatrudniony byl dyrektoL 

d) wygasnit;cia w zwiqzku ze smierciq dyrektora. 

§ Dyrektor prawa do nagrody rocznej w 

1 ) nieobecnosci w 2 dni, 

do pracy lub 

umowy 0 pract( z jezeli w danym 

roku kalendarzO\vym dyrektor 


4) umovvy 0 wypowiedzenia, 


5) i upomnienia. 




ZASADY WVPLACANIA 


§ 4. 1. rocznq dyrektorom instytucji kultury . Bunnistrz Miasta i Gminy w 

oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000r 0 \'\'Ynagradzaniu os6b kieruj'1cych niekt6rymi 

podmiotami prawnymi (Oz. z 19 r. poz. 2136) oraz Ministra Kultury 

Narodowego z dnia 3 pazdziemika 2012 L W sprawie vvynagradzania 

pracownik6w insty1ucji kultury (Oz. U. z 2015 L, poz. 1798). 

2. Nagroda roczna odpowiednio do zgromadzonych na ten cel srodk6w 

w kOllca kwartalu nast<rpnego. 


