
Błrmistz illiasta i Gmlny
Koniecpol

zARzĄDzENlE N120/2015

BURMlsTRzA MlAsTA l GMlNY KoNlEcPoL

z dnia 31 marca 2015 roku

W sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzeń

Na podstawie art. 33 ust, 2 ustawy z dnia 8 marca ,l990 r o samożądzie gminnym (t.j. DzU. z2013l.
poz.594 ze zm.) w zw. Z art.39 ust. 1 i2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samoźądowych (t.j. Dz,U, z2014 r. poz. 1202) zażądzam co następuje:

§1.

1. W Regulaminje Wynagrodzeń Uzędu Miasta i Gminy Koniecpol nadanym Zażądzeniem

Burmistża Miasta iGminy Koniecpol Nr 0'l52123/09 z dnia 10,06.2009 wprowadza się nasiępujące

zmiany:

zmienia się § 11 , który otrzymuje następujące brzmienie:

,,§ 11

1. Dodatek specjalny może byó przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia

obowiąZkóW służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas wystąpienia okoliczności określonych W ust. 1, na

czas nie dłuższy nić 6 miesięcy.

3. Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje kierownik urzędu.

4. Dodatek specjalny jest pżyznany i Wypłacany W kwocie nie pżekraczającej 40 procent

łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

5. Dodatek specjalny jest wypłacany W pełnej Wysokości za okres nieobecności W pracy

nieprzekraczającej 5 dni W miesiącu, spowodowanej urlopem Wypoczynkowym, niezdolnoś;cią

do pracy Wwołaną chorobą oraz kożystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma

obowiązek udzielió na podstawie kodeksu pracy oraz pżepisóW Wykonawczych. W razie

nieobecności W pracy spowodowanej innym,i okolicznościami lub nieobecności W pracy

przekraczającej 5 dni dodatek specjalny jest propoąonalnie zmniejszany o Cały okres

nieobecności w pracy.

6. PrzepisóW dowzących dodatku specjalnego nie stosuje się do pracownikóW zatrudnionych

na stanowiskach pomocniczych, obsługi asystentów i doradców"

2, Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.



§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3.
zażądzenie Wchodzi W życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do Wiadomości

pracownikóW W sposób przyjęty u danego pracodawcy (zamieszczenia na tablicy ogłoszeń) tj. z dniem

15 kwietnia 2015 roku
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