
Zarządzenie Nr 96/2019

Burmistrza Miasta Garwolina

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników

Urzędu Miasta Garwolina

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późno zrn.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1282) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936)
zarządzam, co następuje:

§1. 

W Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Garwolin,
nadanym Zarządzeniem Nr 48/2009 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia'
29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania
Pracowników w Urzędzie Miasta Garwolin, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"l. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych
z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu, zastępcy skarbnika,
kierownikowi urzędu stanu cywilnego, zastępcy kierownika urzędu stanu
cywilnego przysługuje dodatek funkcyjny."

2) w Tabeli minimalnych wymagań kwalifikacyjnych pracowników oraz
maksymalnych wynagrodzeń zasadniczych na poszczególnych
stanowiskach pracy, stanowiącej załącznik Nr 3 do Regulaminu
Wynagradzania, w części "Stanowiska urzędnicze" pkt 3 otrzymuje
brzmienie:



Lp. Stanowisko Maksymalny Wymagania kwalifikacyjne

poziom

wynagrodzenia

zasadniczego

wykształcenie oraz staż pracy w

umiejętności zawodowe latach

3. Inspektor XII-XVII wyższe 3

6148 średnie 5

3) załącznik Nr 4 do Regulaminu Wynagradzania - Tabela maksymalnego

poziomu dodatku funkcyjnego dla stanowisk, o których mowa w § 6

Regulaminu Wynagradzania, otrzymuje brzmienie:

Lp. Stanowisko Maksymalny poziom dodatku

funkcyjnego

1. Sekretarz miasta 8 

2. Kierownik wydziału 6 

3. Radca prawny 6 

4. Zastępcaskarbnika 6 

5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 6 

6. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 4 

Cywilnego

§ 2. 

Zmiana regulaminu, o którym mowa w § 1 wchodzi w życie po upływie
dwóch tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników, z mocą
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