
Zarządzenie nr.2402019 

Burmistrza Opoczna 

z dnia .... 1G.:.f.t ............... „.„„„ 2019 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) 
samorządowych jednostek organizacyjnych i zastępców dyrektorów (zastępców kierowników) 
jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ), zarządzam co następuje: 

§ 1. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenia dla dyrektora (kierownika) i zastępcy 
dyrektora (zastępcy kierownika) jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno tj: 

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 

2. Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno, 
3. Krytej Pływalni „Opoczyńska fala". 

§ 2. 1. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie dyrektora (kierownika) w 
wysokości 9000 zł brutto, w tym: 

a) maksymalne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 
b) maksymalny dodatek funkcyjny w wysokości 

6000,00 zł, 

2200,00 zł . 

2. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępcy dyrektora (zastępcy 

kierownika) w wysokości 8000,00 zł, w tym: 

a) maksymalne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5000,00 zł, 

b) maksymalny dodatek funkcyjny w wysokości 1800,00 zł . 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje sumę przypadających do wypłaty 
w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia: 
a) wynagrodzenie zasadnicze, 
b) dodatek za wieloletnią pracę, 

c) dodatek funkcyjny, 
d) dodatek specjalny. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie obejmuje: 
a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej , 

b) nagrody jubileuszowej, 
c) nagród uznaniowych, 
d) ekwiwalentu z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, 
e) pozostałych niewymienionych szczegółowo świadczeń związanych z pracą, w tym 

wynagrodzenia za kierowanie lub koordynację projektów finansowanych ze 
środków pozabudżetowych. 

§ 3. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia 
dodatkowych zadań osobom wskazanym w § 1 może być przyznany dodatek specjalny w 
kwocie nieprzekraczającej łącznie 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 



2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony - nie dłuższy niż rok. 

3. Dodatek specjalny wypłacany jest łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym. 

§ 4. W ramach utworzonego funduszu nagród w jednostce organizacyjnej Gminy Opoczno, za 
szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dyrektorowi (kierownikowi), zastępcy dyrektora 
(zastępcy kierownika), może być przyznana nagroda uznaniowa. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 118/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 18 czerwca 2009 r. w 
sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców 
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno, zmienione Zarządzeniem nr 23/2016 
Burmistrza Opoczna z dnia 26 kwietnia 2016 r. 


