
ZARZADZENIE NR 136/2022 

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW  

z dnia 20 września 2022r 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 03.06.2016 r w sprawie 

nadania Regulaminu wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury , dla których 

organizatorem jest Gmina Żelazków  

 

Działając na podstawie : 

1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 1510 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.), 

3) ustawy z dnia 3 marca  2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), 

4) ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(t.j. Dz.U. z 2020r poz.194), 

5) rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r w sprawie szczegółowego 

wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznawane osobom kierującym 

podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1399)  

6) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r w 

sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury ( Dz.U.  z 2015 poz. 1798) 

zarządza się , co następuje : 

§ 1 

Zmienia się Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 03.06.2016 r w sprawie nadania 

Regulaminu wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem 

jest Gmina Żelazków w sposób następujący : 

W Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 54/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 

03.06.2016r § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie : 

,, § 4   

1.  Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie 

otrzymuje wynagrodzenie odpowiadające wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom zawodowym. 

2. Dyrektorowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze wypłacane w okresach miesięcznych wraz z 

dodatkami: dodatkiem funkcyjnym i dodatkiem stażowym (za wysługę lat). 

3.Dyrektor jest uprawniony do otrzymania nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej oraz nagrody 

rocznej. 

4.Dyrektor samorządowej instytucji kultury może otrzymać dodatek specjalny za wykonywanie 

dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań , na okres wykonywania tych zadań albo za 

pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. 

5. Dyrektorowi przysługują również inne świadczenia wymienione w dalszej części Regulaminu. ” 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         Wójt Gminy Żelazków 

 

         /-/ Michał Kraszkiewicz 


