Zarządzenie nr 0050/40/15
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 1 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy
Krupski Młyn.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dna 21 listopada 2008 roku o
pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1786 )
zarządzam, co następuje:
§1
Dokonać zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn
ustalonego zarządzeniem nr 0152/41/09 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 2 czerwca 2009 r.
w sposób następujący:
załącznik nr 3 do Regulaminu „Tabela maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek
dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie
umowy o pracę” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr
0050/40/15 Wójta Gminy
Krupski Młyn z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 3
do Regulaminu Wynagradzania
Pracowników Urzędu Gminy
Krupski Młyn

Tabela maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego
dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawę umowy o pracę
Stanowisko

Najwyższa kategoria

Stawka dodatku

zaszeregowania

funkcyjnego

STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
sekretarz gminy
XIX
zastępca skarbnika gminy
XVII
- do 15 tyś. mieszkańców
zastępca kierownika urzędu
XVI
stanu cywilnego
kierownik referatu
XVIII

7
5
4
6

pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych
zastępca kierownika referatu
STANOWISKA URZEDNICZE
radca prawny
XVIII

6

inspektor

XVII

--

podinspektor

XIII

--

specjalista

XIII

--

specjalista ds. BHP

XIII

--

referent

XI

--

młodszy referent

X

--

STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI
pracownik II stopnia
wykonujący zadania w
ramach prac interwencyjnych
i robót publicznych
pracownik I stopnia
wykonujący zadania w
ramach prac interwencyjnych
i robót publicznych
pomoc administracyjna

XVI

--

XV

--

XIII

--

XI

--

X

--

IV

--

robotnik gospodarczy

VII

--

sprzątaczka

IV

--

STANOWISKA DORADCÓW I ASYSTENTÓW
doradca

XX

-

asystent

XIV

-

