
        

Zarządzenie Nr 1132 /2019

Prezydenta Miasta Płocka

   z dnia 18 grudnia  2019 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz
nagród  dla  pracowników  Urzędu  Miasta  Płocka  zatrudnionych  na   podstawie
powołania.  
 

  Na  podstawie  art.  7  pkt  1  i  3   ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) i rozporządzenia Rady
Ministrów  z  dnia  15  maja  2018  r.  w  sprawie  wynagradzania  pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 i 2437)  oraz  § 10 ust. 1 Regulaminu
Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Płocka stanowiącego  załącznik  do   zarządzenia
Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 r.  w sprawie nadania
Urzędowi  Miasta  Płocka  Regulaminu  organizacyjnego  zmienionego  zarządzeniami,
Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia  2019 r., Nr 278/2019  z dnia 05 lutego 2019 r.,
Nr  562/2019 z  dnia  27  maja  2019  r.,  Nr  818/2019  z  dnia  02  września  2019  r.,
Nr 839/2019 z dnia 13 września 2019 r. i Nr 993/2019 z dnia 31 października  2019 r.
zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 640/2015 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 26 maja 2015 roku 
w sprawie  zasad  przyznawania  dodatku  specjalnego  oraz  nagród dla  pracowników
Urzędu  Miasta  Płocka  zatrudnionych  na  podstawie  powołania  wprowadza  się
następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 
 „ § 3.
1.  Dodatek  jest  wypłacany   w  ramach  posiadanych  środków  na  wynagrodzenia,
w  kwocie  nieprzekraczającej  60  % łącznie  wynagrodzenia  zasadniczego  i  dodatku
funkcyjnego pracownika i przyznawany jest w formie kwotowej.
2.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dodatek  może  być  przyznany
w wysokości wyższej niż określona w ust.1.
3.  W  przypadku   zwolnienia  lekarskiego  pracownika  kwota  dodatku  specjalnego
pomniejszana jest  proporcjonalnie  za czas choroby analogicznie  do wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.”.

2) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„ 4. Wszystkie nagrody wypłacane pracownikom są pomniejszane  w inny sposób niż
proporcjonalnie   za czas choroby i  są wliczane w kwocie  wypłaconej  do podstawy
chorobowego.”.

    



 § 2

Wykonanie zarządzenia powierzam  Sekretarzowi Miasta Płocka i Skarbnikowi Miasta 
Płocka.

   § 3

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2020 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


