
Zarządzenie Nr 19/2019

DyrektoraMiej sko _ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w" Barcinie

zdnia 21.11.2019 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejsko — Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Barcinie

Na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (Dz.U. z 2019 r.. poz.1282) i art.772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks

pracy (Dz.U. z 2019 r., poz.1040 z póżn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.936 z późn.

zm.) zarządzam. co następuje:

51.

1. W Regulaminie Wynagradzania Pracowników Miejsko _ Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Barcinie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 9 Dyrektora Miejsko _ Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie z dnia 22.03.2019 wprowadza się następujące zmiany:

a) @4 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Pracownik powinien posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy
na określonym stanowisku określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
2. Pracownikom. odpowiednio do rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu.

a także ilości i jakości pracy przysługują, bądż mogą przysługiwać składniki wynagradzania

określone w regulaminie, ustawie 0 pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. oraz

w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników”

jednostek strefy budżetowej oraz składniki wynagrodzenia przewidziane w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.
3. Pracownikom przysługują jednocześnie inne składniki wynagrodzenia przewidziane

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. szczególnie prawa pracy.”

b) 513 ust.7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Wysokość funduszu nagród okolicznościowych może stanowić kwotę do 10% funduszu

wynagrodzeń osobowych na dany rok budżetowy. a wysokość tych nagród każdorazowo

uzależniona jest od możliwości finansowych pracodawcy.”
52.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania go do Wiadomości pracow ' '
u « „.
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