
ZARZqDZENlE Nr 259/B/2015 

BURMISTRZA MIASTA i GMlNY SEROCK 

z dnia 28 grudnia 2015r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania gtownego ksiqgowego 
samorzqdowej instytucji kultury 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz 512 ust. 2 Statutu Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku stanowiqcym zatqcznik do Uchwaty Nr 465/L1/2014 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie potqczenia samorzqdowych 

instytucji kultury - OSrodka Kultury w Serocku oraz Biblioteki Publicznej miasta 
i Gminy Serock zarzqdzam, co nastqpuje: 

Zatwierdzam Regulamin wynagradzania gtownego ksiqgowego samorzqdowej 

instytucji kultury - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w brzmieniu 
stanowiqcym zatqcznik do niniejszego Zarzqdzenia. 
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Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zarzqdzenie Nr ......... 
Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 

z dnia ....................................... 

w sprawie: ustalania zasad wynagradzania glownego ksiqgowego samorzqdowej 
instytucji kultury. 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art.31 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z pozn. zm), w zwiqzku 
z art. 5 ust. 1-3, art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.z poin. 
zm. o wynagradzaniu osob kierujqcych niektorymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 254 z pozn. zm.) oraz Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
22 pazdziernika 2015 roku w sprawie wynagradzania pracownikow instytucji kultury 
(Dz. U. z 201 5 r. poz. 1798) zarzqdzam, co nastqpuje: 

1 . Glownemu ksiqgowemu samorzqdowej instytucji kultury, zwanym dalej pracownikiem 
zarzqdzajqcym przysluguje wynagrodzenie miesiqczne brutto, na ktore sklada siq : 

I )  wynagrodzenie zasadnicze, 

2) dodatek za wieloletniq pracq. 

2. Pracownikowi zarzqdzajqcemu moze byc przyznany dodatek specjalny m.in. za okresowe 
zwiqkszenie obowiqzkow s+uzbowych, powierzenie dodatkowych zadari o wysokim stopniu 
zlozonosci wykonywanie pracy w szczegolnym charakterze lub w szczegolnych 
warunkach. Dodatek specjalny wypiacany jest za okres wykonywania pracy, z ktorq 
dodatek jest zwiqzany. Dodatek wypiacany jest w ramach posiadanych w instytucji 
srodkow na wynagrodzenia w kwocie nie przekraczajqcej 40% wynagrodzenia 
zasadniczego. 

3 Maksymalna wysokosC brutto miesiqcznego wynagrodzenia pracownika zarzqdzajqcego 
nie moze przekraczac czterokrotnosci przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiqbiorstw bez wyplat nagrod z zysku w czwartym kwartale roku 
poprzedniego, ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzqdu Statystycznego. 

I .  Glownemu ksiqgowemu samorzqdowej instytucji kultury moze byc przyznana 
nagroda roczna, ktora ma charakter uznaniowy. 

2. Nagroda moie byc przyznana osobie wymienionq w § 1 ust. 1 w szczegolnosci za: 
1) prawidlowq realizacjq planu merytorycznego i finansowego w danym roku 

kalendarzowym, 
2) terminowq regulacjq zobowiqzan o charakterze publiczno-prawnym 
3) gospodarowanie srodkami dotacji w sposob celowy, oszczqdny i zgodny z prawem, 
4) zaangazowanie w realizacjq obowiqzkow pracowniczych, 
5) terminowe wykonywanie sprawozdan finansowych. 








