
Zarządzenie Nr 32/2009

Starosty Pułtuskiego

z dnia 25 maja 2009r.

w sprawie:  ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców
        dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.

Działając  na  podstawie  art.  39  ust.3  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008r.  o

pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w związku z rozporządzeniem

Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca   2009r.  w  sprawie  wynagradzania  pracowników

samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Niniejsze  zarządzenie  znajduje  zastosowanie  wobec dyrektorów i  zastępców dyrektorów

następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego:

1.  Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

2.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

3.  Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

4.  Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

5.  Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

6.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku.

§ 2.

Ustala sie dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu:

1.  maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego,

2.  maksymalne stawki dodatku funkcyjnego,

które są określone w poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko
Maksymalne stawki

wynagrodzenia
zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1 Dyrektor jednostki 5200 2100
2 Zastępca dyrektora jednostki 4800 1800



§ 3.

Zarządzenie wyznacza maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych w § 1

na które składa się:

– wynagrodzenie zasadnicze

– dodatek za wieloletnią pracę

– dodatek funkcyjny

§ 4.

Maksymalne  miesięczne  wynagrodzenie  dyrektorów i  zastępców dyrektorów jednostek  ,

o których mowa w § 1 nie może przekroczyć czterokrotności  kwoty bazowej określonej

w ustawie  budżetowej  dla  osób  zajmujących  kierownicze  stanowiska  państwowe

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

w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz.1255

z póź. zm.).

§ 5.

Traci moc zarządzenie Nr 23/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie

maksymalnego  miesięcznego  wynagrodzenia  kierowników  i  zastępców  kierowników

powiatowych jednostek organizacyjnych .

§ 6.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Sekretarzowi  Powiatu  i  Dyrektorom  jednostek

organizacyjnych wymienionych w § 1.

§7.

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem podpisania  z  mocą  obowiązującą  od  1  kwietnia

2009r.

STAROSTA

/-/ Andrzej Dolecki


