ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA
NR 1035/252/2021
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2021 ROKU

w

sprawie: wprowadzenia
zmian w
„Regulaminie wynagradzania
dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych miasta Mikołów
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę” wprowadzonego Zarządzeniem
Burmistrza Mikołowa Nr 777/092/2016 z dnia 22 marca 2016 roku

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 936
z późniejszymi zmianami) oraz art. 772 Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1320
z późniejszymi zmianami)
W „Regulaminie wynagradzania dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych miasta
Mikołów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę” wprowadzonego Zarządzeniem
Burmistrza Mikołowa Nr 777/092/2016 z dnia 22 marca 2016 roku zarządzam co następuje:
§1
Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dla dyrektorów/kierowników jednostek, kategorię zaszeregowania, maksymalny
poziom wynagrodzenia zasadniczego, wysokość dodatku funkcyjnego oraz minimalne
wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych oraz stażu
pracy w latach wg poniższej tabeli:
I. STANOWISKA W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
STANOWISKA KIEROWNICZE URZĘDNICZE

Stanowisko

Dyrektor (kierownik) jednostki,
naczelnik

Kategoria
zaszeregowania/
Minimalny oraz
Stawka
maksymalny
dodatku
poziom
funkcyjnego
wynagrodzenia
(kwota
zasadniczego
w złotych)
(kwota
w złotych)

Minimalne wynagrodzenia
kwalifikacyjne1)
wykształcenie
oraz umiejętności
zawodowe

staż pracy
(w latach)

XIX
2 700 – 7 000

do
3 000

wyższe2) lub według
odrębnych przepisów

5 lub
według
odrębnych
przepisów

1)

Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk
urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę,
które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie,
przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie
działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930).
2)
Wykształcenie wyższe – rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912),
o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk
urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej z mocą obowiązującą od dnia
01 października 2021 roku.

Otrzymują:

Burmistrz

Rada Miejska

Dyrektorzy/kierownicy Biuro Kadr, Płac
Jednostek
i Archiwum
Organizacyjnych
Zakładowe
Miasta Mikołów

