
ZARZĄDZENIE NR OrG. 120.03.2023  

Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Gminnego Ośrodka 

Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40) art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze 

zm.) 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 3 października 

2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1798), zarządzam , co następuje: 

§ 1 

Miesięczne wynagrodzenie dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury 

i Czytelnictwa w Zębowicach, obejmuje następujące składniki wynagrodzenia: 

1) wynagrodzenie zasadnicze, 

2) dodatek za wieloletnią pracę, 

3) dodatek funkcyjny, 

4) dodatek specjalny. 

§ 2 

1.Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dyrektora nie może 

przekroczyć kwoty 6 000 zł. 

2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje dyrektorowi w wysokości wynoszącej 

po pięciu latach pracy 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek 

wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla dyrektora w związku z 

kierowaniem samorządową instytucją kultury nie może przekroczyć 2 000 zł. 

4. Dodatek specjalny może być przyznany w związku z okresowym zwiększeniem 

obowiązków służbowych lub powierzeniem dodatkowych zadań. Dodatek specjalny 

może być przyznany na czas określony, nie dłużej jednak niż na sześć miesięcy, w 

wysokości do 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

 



§ 3 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie 

przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o 

wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz 

rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. 

§ 4 

Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury może być przyznana nagroda 

roczna. 

§ 5 

Wynagrodzenie miesięczne oraz wysokość świadczeń dodatkowych i nagrody 

rocznej ustala Wójt Gminy Zębowice, w oparciu o niniejsze zarządzenie. 

  

§ 6 

Traci moc zarządzenie nr OrG.120.38.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 

2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Gminnego Ośrodka 

Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01 stycznia 2023 

roku.  
 

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Zębowice 

                                                                                                                              Waldemar Czaja 

 

 


