
        

Zarządzenie Nr 1131/2019

Prezydenta Miasta Płocka

    z dnia 18  grudnia  2019 roku

zmieniające  zarządzenie   w  sprawie  ustalenia  zasad  wynagradzania  dyrektorów
samorządowych instytucji kultury miasta Płocka 

Na podstawie art. 31  ustawy  z dnia 25 października 1991 r.  roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 i 1608, z 2019 r.
poz. 115, 730 i 1696)  w związku z art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 2 ustawy  z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2136) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 22  października 2015 roku w  sprawie wynagradzania pracowników instytucji
kultury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1798 ) zarządza się, co następuje:

 § 1 
              

W zarządzeniu Nr 2599/2012 Prezydenta Miasta Płocka z  dnia 24 grudnia 2012 r.
w  sprawie  ustalenia  zasad  wynagradzania  dyrektorów  samorządowych  instytucji
kultury  miasta Płocka zmienionego zarządzeniem Nr  1499/2015 Prezydenta Miasta
Płocka  z dnia 28 grudnia 2015 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.Dodatek funkcyjny przysługuje dyrektorowi w związku z kierowaniem samorządową
instytucją  kultury  w  kwocie  nieprzekraczającej  50  % wynagrodzenia  zasadniczego
dyrektora i przyznawany jest w formie kwotowej.”.

2) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie :
”5.Dodatek  specjalny  wypłacany  jest  w  ramach  posiadanych  środków  na
wynagrodzenia,  w  kwocie  nieprzekraczającej  40  %  wynagrodzenia  zasadniczego
dyrektora i przyznawany jest w formie kwotowej.  W przypadku zwolnienia lekarskiego
dyrektora  kwota  dodatku  specjalnego  pomniejszana  jest  proporcjonalnie  za  czas
choroby analogicznie do wynagrodzenia  zasadniczego. 

§ 2

Przepisy niniejszego zarządzenia mają zastosowanie począwszy od wynagrodzenia      
za pracę dyrektora  przysługującego za miesiąc styczeń 2020 r. 



§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Miasta Płocka, Sekretarzowi Miasta 
Płocka, Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2020 roku. 

Prezydent Miasta Płocka 
/-/Andrzej Nowakowski
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