
ZARZĄDZENIE 65/2017
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konopiskach.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.2016 
poz. 902 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz.U.2014 poz.1786 ze zm.) ustalam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konopiskach stanowiącego załącznik 
nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 21/2009 z 6 kwietnia 2009r. wprowadzam następujące zmiany:

1) §1 ust.1 pkt c) otrzymuje brzmienie: "c) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii 
i nagród innych niż nagroda jubileuszowa"

2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż istnienie 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, w kwocie nie większej niż 40% łącznie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano.

3) dodaje się § 8a w brzmieniu:

Premia

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi może być przyznana premia 
regulaminowa.

2. W tym celu tworzony jest przez pracodawcę fundusz premiowy.

3. Premie przyznaje i ustala jej wysokość Wójt Gminy na wniosek kierowników referatów.

4. Premia może być przyznana raz w miesiącu lub jeden raz w kwartale w wysokości do 30% miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego.

5. Pracownik uzyskuje prawo do premii po przepracowaniu jednego miesiąca.

6. Warunkiem przyznania premii  jest:

1) sumienne wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności i poleceń przełożonego,

2) przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p. poż.,

4) utrzymywanie w czystości pomieszczeń socjalnych i dbałość o powierzony sprzęt.

7. Premia nie przysługuje za okres usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz za 
miesiące, w których pracownik został ukarany karą porządkową.

§ 2. W załączniku nr 1 do Regulaminu Tabela wymagań kwalifikacyjnych, maksymalnego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych w urzędzie na podstawie umowy o pracę  
w części Stanowiska urzędnicze wprowadzam następujące zmiany w poziomie wynagradzania zasadniczego:

1) Radca prawny XIII - XVII

2) Inspektor XII - XVI

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 lipca 2017r.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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