ZARZĄDZENIE NR 162.2017
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierownika samorządowej instytucji kultury, dla której
organizatorem jest Gmina Dubicze Cerkiewne.
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446.), art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 2 i art. 10 ust.1 ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r.
poz. 254) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r., poz. 1798) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Ustalam zasady wynagradzania kierownika samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem
jest Gmina Dubicze Cerkiewne,
2. 2.Niniejsze zarządzenie stosuje się wobec Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
§ 2. 1. Kierownik GBP, otrzymuje wynagrodzenie miesięczne brutto w zależności od wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych, rodzaju wykonywanej pracy, z uwzględnieniem charakteru i wielkości zarządzanej
instytucji.
2. Miesięczne wynagrodzenie Kierownika GBP obejmuje następujące składniki wynagrodzenia:
1. wynagrodzenie zasadnicze;
2. dodatek za wieloletnią pracę;
3. dodatek funkcyjny.
§ 3. Łączna wysokość brutto miesięcznego wynagrodzenia kierownika nie może przekraczać kwoty 4500 zł
§ 4. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Kierownika GBP nie może przekroczyć kwoty
3000,00 zł.
§ 5. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 6. Dodatek funkcyjny przysługuje kierownikowi w związku z kierowaniem jednostką w kwocie
nieprzekraczającej 30% wynagrodzenia zasadniczego kierownika.
§ 7. 1. Kierownikowi GBP może być przyznana nagroda roczna i mogą być przyznane inne nagrody.
2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne.
3. Nagrodę roczną przyznaje Kierownikowi w szczególności za :
1) właściwą i efektywną realizację celów statutowych instytucji kultury, w tym zadań
zaplanowanych
do realizacji w roku poprzedzającym przyznanie nagrody i w danym roku kalendarzowym,
2) poprawę sytuacji finansowej, np. poprzez zmniejszenie zadłużenia zmniejszenie straty, obniżenie kosztów,
wypracowanie zysku, pozyskania dodatkowych źródeł finansowania instytucji, terminowe regulowania
zobowiązań, w tym zobowiązań publicznoprawnych,
3) efektywne wdrażanie planu rozwoju jednostki, np. poszerzenie zakresie wykonywanych przez instytucję
zadań, czy świadczonych usług,
4) wysokiego poziomu, obowiązkowego, sumiennego i terminowego wykonywania pracy,
5) przestrzegania zasad ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych
regulaminach,
6) właściwej współpracy z organizatorem i innymi instytucjami w zakresie upowszechniania kultury,
7) właściwego poziomu ochrony mienia instytucji kultury.
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8) z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
§ 8. Wysokość nagrody rocznej przyznanej Kierownikowi nie może przekroczyć jednokrotności jego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
§ 9. Kierownikowi GBP przysługują świadczenia dodatkowe w wysokości i na zasadach określonych
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu
świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi,
oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz.139).
§ 10. Wynagrodzenie miesięczne oraz wysokość świadczeń dodatkowych i nagrody rocznej dla kierownika
samorządowej instytucji kultury ustala Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, w oparciu o niniejsze zarządzenie.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń
dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich
przyznawania, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury , Zarządzenia
Kierownika GBP w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dubiczach Cerkiewnych oraz inne przepisy prawa pracy.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 maja 2017r.

Wójt Gminy
mgr Leon Małaszewski

Id: 89F41FAC-91E1-4311-9D6B-33FCC4A85E44. Podpisany

Strona 2

