
Zarządzenie nr 49 /2016

Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 16 marca 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia  nr 54/12 Burmistrza 

Miasta Żarów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia 

regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Na     podstawie    art.   39   ust.  2   pkt   1   ustawy   z  dnia  21 

listopada  2008  roku 

„  o pracownikach samorządowych” (t.j.  Dz. U. z 2014 roku,  poz. 1202 z 

późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 § 1.  W   regulaminie   wynagradzania   pracowników   samorządowych 

Urzędu  Miejskiego 

 w  Żarowie,   który  stanowi   załącznik  do   Zarządzenia  Nr  54/2012 

Burmistrza  Miasta  Żarów 

z  dnia  24  kwietnia  2012  roku  w  sprawie  wprowadzenia  regulaminu 

wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żarowie wprowadza się 

następujące zmiany:

„ § 11. 1. otrzymuje brzmienie: Corocznie tworzy się fundusz nagród w 

wysokości 10% planowanych na dany rok budżetowy  wynagrodzeń  

osobowych  brutto,  z  przeznaczeniem  na  wypłatę  nagród  dla 

pracowników.

2. Burmistrz przyznaje nagrody:

1)  Z okazji dnia pracownika samorządowego przypadającego na dzień 27 

maja.



2) Nie więcej niż raz na kwartał na umotywowany wniosek kierownika 

referatu.

3. Wniosek     kierownika    powinien    zawierać   ocenę   pracy   za   

wnioskowany   okres,

 w  szczególności  ocenę  zaangażowania,  kreatywności i efekty pracy na 

danym stanowisku 

 z uwzględnieniem oceny pracy dokonanej na podstawie Zarządzenia nr 

145/2010 Burmistrza Miasta   Żarów z  dnia 30  listopada  2010  roku  w  

sprawie  Regulaminu  Oceny  Okresowej Pracowników.

4. Wnioski kierowników  referatów mogą  być składane do 20 dnia każdego 

miesiąca kończącego  kwartał tj.  20 marca,  20 czerwca,  20 września, 20 

grudnia danego roku.

5. Dla kierowników referatów z wnioskiem występuje sprawujący 

bezpośredni nadzór

 nad referatem :  Burmistrz,  Zastępca Burmistrza,  Sekretarz Gminy, 

Skarbnik Gminy.

6. Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy nagrody 

przyznaje Burmistrz Miasta Żarów na podstawie kryteriów określonych w 

ust.3

7. Nagroda    przyznawana    na   podstawie    ust.  2  pkt.  2  nie  może  być  

wyższa  niż 15% wynagrodzenia miesięcznego brutto danego pracownika z 

wyłączeniem składników okresowo zwiększających wynagrodzenie brutto 

pracownika.”

 § 2. 1. Realizację  Zarządzenia  powierza  się  Inspektorowi  ds.  

administracji  i kadr.

        2. Nadzór  nad  realizacją  Zarządzenia powierza się Sekretarzowi 

Gminy Żarów.

 § 3. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia  nr 54/12 Burmistrza 

Miasta Żarów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia 

regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Pracodawca  w  regulaminie  wynagradzania  określa  szczegółowe  warunki 
wynagradzania,  w  tym  maksymalny  poziom  wynagrodzenia  zasadniczego, 
wymagania kwalifikacyjne oraz przyznawania innych świadczeń związanych 
z  pracą  w  tym  zasady  przyznawania  nagród  dla  pracowników  Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Zatem wprowadzenie zarządzenia jest zasadne.
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