
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 354/6/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w  sprawie  maksymalnego  miesięcznego  wynagrodzenia  kierowników
i zastępców  kierowników  jednostek  budżetowych i  samorządowych zakładów
budżetowych miasta Lublin

Na  podstawie  art. 33  ust. 5  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy
z dnia  21 listopada 2008 r.  o pracownikach  samorządowych  (Dz.  U.  z  2016  r.
poz.  902) oraz § 22  ust. 1  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
24 lutego 2011 r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta
Lublin (j.t.  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn.
zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Określam  maksymalne  miesięczne  wynagrodzenie  kierowników  i  zastępców
kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych miasta
Lublin.

§ 2

         Miesięczne wynagrodzenie stanowi suma przypadających do wypłaty w danym
miesiącu następujących składników wynagrodzenia:

1) wynagrodzenie zasadnicze;

2) dodatek za wieloletnią pracę;

3) dodatek funkcyjny;

4) dodatek specjalny.

§ 3

Maksymalne  kwoty  miesięcznego  wynagrodzenia  zasadniczego,  dodatku
funkcyjnego  oraz  dodatku  specjalnego  dla  pracowników,  o  których  mowa  w § 1
wynoszą:

Lp. Stanowisko Maksymalna
kwota
miesięcznego

Maksymalna
kwota
miesięcznego

Maksymalna
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wynagrodzenia
zasadniczego

dodatku
funkcyjnego

dodatku
specjalnego

1 Kierownik (dyrektor) 5 600,00 zł 2 200,00 zł 1 500,00 zł

2 Zastępca kierownika
(zastępca dyrektora)

4 600,00 zł 1 800,00 zł 1 000,00 zł

§ 4

Osobom  zatrudnionym  na  stanowiskach  wymienionych  w  § 1  z tytułu
okresowego  zwiększenia  obowiązków  służbowych  lub  powierzenia  dodatkowych
zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.

§ 5

W  przypadku  ustalenia  wynagrodzenia  miesięcznego  według  maksymalnych
kwot, o których mowa w § 3, łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę – maksymalna
kwota wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć:

1) dla  kierowników  jednostek  budżetowych  i  samorządowych  zakładów
budżetowych miasta Lublin kwoty 10 420,00 zł brutto;

2) dla zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych miasta Lublin kwoty 8 320,00 zł brutto.

§ 6

Maksymalne  kwoty  miesięcznego  wynagrodzenia  zasadniczego,  dodatku
funkcyjnego oraz dodatku specjalnego, o których mowa w § 3 oraz maksymalne kwoty
wynagrodzenia  miesięcznego,  o  których  mowa  w  § 5  mają  zastosowanie  do
wynagrodzeń ustalonych od dnia 1 kwietnia 2017 r.

§ 7

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Biura  Kadr  Urzędu  Miasta
Lublin.

§ 8

Traci moc zarządzenie nr 465/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca
2009 r.  w  sprawie  maksymalnego  miesięcznego  wynagrodzenia  kierowników
i zastępców kierowników  jednostek  budżetowych,  gospodarstw  pomocniczych  tych
jednostek oraz zakładów budżetowych podległych Gminie Lublin z późn. zm.
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§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

                  (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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