Zarz'ldzenie Nr 16/2015
W6jta Gminy Mlynarze
z dnia 08 czerwca 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad Wynagradzania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mlynarzach.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorz'ldzie gminnym
(Oz. U z 2013, poz. 594 z pozn. zm.) w zwi'lzku z art. 6 ust. 1 i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia
3 marca 2000 r 0 wynagradzaniu os6b kieruj'lcych niekt6rymi podmiotami prawnymi (Oz. U
z 2013 r, poz. 254 z pozn. zm.), art. 3"1 ustawy z dnia 25 pazdziemika 1991 r 0 organizowaniu
i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Oz. U z 2012 r poz. 406) oraz w oparciu
o rozporzqdzenie Ministra Kultury i Oziedzictwa Narodowego z dnia 3 pazdziemika 2012 r
w sprawie wynagradzania pracownik6w instytucji kultury (Oz. U z 2012 r, poz. 1105),
zarz'ldza siy co nastypuje:

§ 1.
Miesiyczne wynagrodzenie za pracy Kierownika Gminnej
w Mlynarzach obejmuje nastypuj'lce skladniki wynagrodzenia:
1) wynagrodzenie zasadnicze
2) dodatek za wie1oletni'l pracy
3) dodatek funkcyjny
4) dodatek specjalny

Biblioteki

Publicznej

§ 2.
1. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mlynarzach zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy nie moze bye nizsze niz
kwota 1.050,00 zl okreslona w rozporzqdzeniu Ministra Kultury i Oziedzictwa Narodowego z
dnia 3.10.2012 r w sprawie wynagradzania pracownik6w instytucji kultury.
2. Maksymalna wysokose wynagrodzenia zasadniczego nie moze przekroczye kwoty
4.000,00 zl.
3. Kierownikowi przysluguje dodatek za wieloletni'l pracy w wysokosci wynoszqcej po piyciu
latach pracy 5% miesiycznego wynagrodzenia zasadniczego. Oodatek ten wzrasta 0 1% za
kazdy dalszy rok pracy, az do osi'lgniycia 20% miesiycznego wynagrodzenia zasadniczego.
4. W zwiqzku z kierowaniem jednostk'l kierownikowi przysluguje dodatek funkcyjny
w kwocie nieprzekraczaj'lcej 30% wynagrodzenia zasadniczego.
5. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego uwzglydnia siy zakres wykonywanych zadail, zakres
odpowiedzialnosci, zakres uprawnien do podejmowania decyzji, poziom samodzielnosci
niezbydnej do wykonywania zadail, liczby pod1eglych pracownik6w.
6. Kierownikowi moze zostae przyznany dodatek specjalny. Oodatek ten przysluguje
w szczeg6lnosci za:
1) okresowe zwiykszenie obowi'lzk6w sluzbowych
2) dodatkowe powierzenie zadan 0 v.rysokim stopniu zlozonosci
3) wykonywanie pracy w szczeg61nym charakterze lub w szczeg6lnych warunkach
7. Przy ustalaniu wysokosci dodatku specja1nego uwzglydnia siy zakres i stopien trudnosci
powierzonych zadail lub obowiqzk6w oraz specyfiky i poziom uciqi:liwosci wanmk6w,
w jakich swiadczonajest praca.

8. Dodatek specjalny wyplacany jest w ramach posiadanych srodk6w na wynagrodzenia,
w kwocie nieprzekraczaj~cej 20% miesit(cznego wynagrodzenia zasadniczego, za okres
wykonywanej pracy, z kt6r~ jest zwi~zany.

§ 3.
Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Mlynarzach przysluguje nagroda
jubileuszowa, jednorazowa odprawa w zwi~zku z przejsciem na emeryturt( lub rentt( z tytulu
niezdolnosci do pracy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy 0 organizowaniu
i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej, rozporz~dzeniu w sprawie wynagradzania
pracownik6w instytucji kultury oraz ustawy 0 wynagradzaniu os6b kieruj~cych niekt6rymi
podmiotami prawnymi.

§ 4.
Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Mlynarzach moze zostac przyznana nagroda.
§ 5.
Skladniki wynagrodzenia miesit(cznego oraz ich wysokosc ustala W6jt Gminy Mlynarze,
w oparciu 0 niniejsze zarz~dzenie.

§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarz~dzeniem maj~ zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 25 paidziemika 1991 r 0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz. U.
z 2012 r poz. 406), ustawy z dnia 3 marca 2000 r 0 wynagradzaniu os6b kieruj~cych
niekt6rymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r poz. 254 z p6Zn. zm.) oraz rozpor~dzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 paidziemika 2012 r w sprawie
wynagradzania pracownik6w instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r poz. 1105).

§ 7.
Zarz~dzenie

wchodzi w Zycie z dniem podjt(cia.

