
ZARZĄDZENIE NR 13.2018 

BURMISTRZA DREZDENKA 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 

w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek 

organizacyjnych. 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia                   

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze. zm.),  

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników, dyrektorów jednostek 

budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego Gminy Drezdenko, będących 

pracownikami samorządowymi, t.j.: 

1. Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku,  

2. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku, 

3. Dyrektora Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku, 

4. Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku, 

5. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku, 

wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę oraz dodatkiem funkcyjnym nie może przekroczyć              

w okresie miesiąca pięciokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia               

23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz                           

o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 966, ze zm.). 

§ 2 

Maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępców kierowników, zastępców dyrektorów 

jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego Gminy Drezdenko, 

będących pracownikami samorządowymi, wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę oraz 

dodatkiem funkcyjnym nie może przekroczyć w okresie miesiąca czterokrotności kwoty 

bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia  23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz  o zmianie niektórych ustaw (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 966, ze zm.). 

§ 3 

Traci moc: Zarządzenie nr 27.2014  Burmistrza Drezdenka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych;  

Zarządzenie nr 90.2014 Burmistrza Drezdenka z dnia 29 października 2014 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Burmistrza Drezdenka w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia 

kierowników jednostek organizacyjnych; Zarządzenie nr 118.2016 Burmistrza Drezdenka z 

dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Drezdenka w sprawie 

ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych . 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Administracyjnego. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


