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27-540 Upnik Zarządzenie Nr 94 /2017

Wójta Gminy Lipnik

z dnia 18 grudnia 2017 roku.

zrmemające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania

samorządowych Urzędu Gminy w Lipniku.

pracowników

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach

samorządowych ( tekst jedno Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm.), art. 33 ust 3 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.)

art. 77 2 ustawy z dnia 26 marca 1974 r., Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666

z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie

Gminy w Lipniku wprowadzonym Zarządzeniem Nr 37/2009 Wójta Gminy Lipnik z dnia

29 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu

Gminy w Lipniku, zmienionym Zarządzeniem Nr 131/2011 Wójta Gminy Lipnik

z dnia 30 grudnia 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 62/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia

27 listopada 2012 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 128/2013 Wójta Gminy Lipnik z dnia

10 grudnia 2013 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 136/2013 Wójta Gminy Lipnik z dnia

20 grudnia 2013 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 116/2016 Wójta Gminy Lipnik z dnia

30 grudnia 2016 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5ust 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) wymagania kwalifikacyjne dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych

w Urzędzie na podstawie umowy o pracę określa wykaz stanowisk w tym stanowisk

kierowniczych urzędniczych, urzędniczych i pracowników obsługi stanowiący załącznik

Nr 1 do regulaminu."

2) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie

,,1. Ustawie - rozumie są przez tę ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (tekstjedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)."
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy za

przepracowany miesiąc kalendarzowy nie może być niższe od wynagrodzenia

ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (tekstjedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 847 )."

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie

zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do

wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Wysokość minimalnego

wynagrodzenia takiego pracownika ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin

pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za

podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekstjedn. Dz.U. z 2017

r., poz. 847)."

3) w § 8 ust. 6 skreśla się wyrazy:" doradców i asystentów"

4) w § 9 ust. 6 skreśla się wyrazy:" doradców i asystentów"

5) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

6) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszego

zarządzenia.

7) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszego

zarządzenia.

§2

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania Pracownikom

do wiadomości poprzez wyłożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lipniku

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipnik,.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wvznaczony do pełnienia
funkc'j Wójta Gminy Lipnik
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27-540 lipnik Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2017

Wójta Gminy Lipnik
z dnia 18 grudnia 2017r

WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH
URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI.

I. Tabela
Stanowiska kierownicze urzędnicze, na których stosunek pracy nawiązano

na podstawie umowy o pracę.

Wymagane kwalifikacje
Kategoria Stawka wykształcenie staż pracy

Lp. Stanowisko zaszeregowa dodatku oraz (w latach)
nia funkcyjnego umiejętności

do zawodowe
1 Sekretarz gminy XVII - XX 7 wyższe 4
2 wyższe

Zastępca skarbnika gminy XV-XVII 5 ekonomiczne lub 3
podyplomowe
ekonomiczne

3 Kierownik urzędu stanu XVI -XVIII 6 według odrębnych przepisów
cywilnego

4. Zastępca kierownika
urzędu stanu cywilnego XIII - XVI 4 wyższe'? 4

5 Główny księgowy XV - XVIII 7 według odrębnych przepisów
Kierownik referatu
(jednostki równorzędnej)

6 pełnomocnik ds. ochrony XIII - XVIII 6 wyższe'? 4
informacji niejawnych

zastępca naczelnika
(kierownika, dyrektora)
wydziału (biura,
departamentu) (jednostki
równorzędnej)

wyższe
7 Zastępca głównego XIV -XV 2 ekonomiczne lub 3

księgowego podyplomowe
ekonomiczne

Wyznaczony do pełnienia
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II. Tabela
Stanowiska urzędnicze, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie

umowy o pracę.

Wvmazane kwalifikacie
L Stanowisko Kategoria Stawka wykształcenie oraz staż
p. zaszeregowa dodatku umiejętności pracy

nia funkcyjnego zawodowe (w
do latach)

1 Radca prawny XIII - XIX 6 według odrębnych przepisów
2 Główny specjalista wyższe!' 4

XII-XVII 5
Starszy inspektor wyższe" 4

3 Inspektor XII - XVI - wyższe!' 3
4 Starszy specjalista, wyższe I) 3

starszy informatyk XI-XV
-

5 Podinspektor , wyższe!' -
informatyk średnie'"

X-XIV -
6 Snęcialista X - XIII - średnie 3

7 Samodzielny referent IX-XII - średnie -
Referent,

8 kasjer, IX - XI - średnie2) 2
księgowy

9 Młodszy referent VIII - X - średnie" -
młodszy księgowy

Wyznaczony do pełnienia
funkcji Wóita Gminy Lipni
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IV. Tabela
Stanowiska pomocnicze i obsługi.

Stawka Wvmazane kwalifikacie
Lp. Stanowisko Kategoria dodatku wykształcenie oraz staż

zaszeregowani funkcyjne umiejętności pracy
a go do zawodowe (w

latach)
Pracownik II stopnia XII-XVI wyższe 3

1 wykonujący zadania w -
ramach robót publicznych XI-XV wyższe -
lub prac interwencyjnych
Pracownik I stopnia X-XIII średnie 3

2 wykonujący zadania w IX-XI - średnie 2
ramach robót publicznych VIII - X średnie -
lub prac interwencyjnych
Kierownik warsztatu, średnie" 4

3 kierownik stacji obsługi X-XII 3 jak dla stanowiska starszego
Kierownik biblioteki bibliotekarza
Zastępca kierownika

4 warsztatu, zastępca IX - XI 2 Średnie'" 3
kierownika stacji obsługi,
kierownik garażu według odrębnych przepisów

starszy bibliotekarz

5 zaopatrzeniowiec VIII - XI - średnic" 2
Kierownik magazynu, 2
kierownik hali maszyn
maszynista klasy - 3

6 mistrzowskiej, dyspozytor IX-X średnieć' -
taboru samochodowego,
kontroler techniczny
sekretarka

Kierownik kancelarii
głównej, VIII - IX 2
kierownik kancelarii tajnej,
kierownik archiwum, średnie2

) 3
7 kierownik centrali

telefonicznej
kancelista VII - VIII
młodszy kancelista
starszy magazynier, -
intendent, starsza VIII - IX
maszynistka
bibliotekarz według odrębnych przepisów



Archiwista, starszy
8 archiwista, magazynier, VII - VIII - średnie" -

starsza telefonistka,
maszynistka, teletypistka

9 Telefonistka V -VI - podstawowej) -
10 Pomoc administracyjna III - VIII - średnie" -
15 Kierowca samochodu VII - VIII - według odrębnych przepisów

osobowego
17 Robotnik gospodarczy V -IX - podstawowej) -
19 Sprzątaczka III - VII - podstawowej) -
20 Goniec II - IV - podstawowej) -

1. Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań
na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych
stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie
umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu
stanowiska

2. Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie
zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych
i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska

3. Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

Wvznaczonv do pełnienia
fUn~Gmin~~ ,......c.~

mgr Andrzej Grządziel
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do ZarządzeniaNr 94/2017
Wójta Gminy Lipnik

z dnia 18 grudnia2017r

Tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na

podstawie umowy o pracę.

Kategoria Minimalna kwota w zł Maksymalna kwota w zł
zaszeregowania

I 1700 2000
II 1720 2200
III 1740 2400
IV 1760 2500
V 1780 2600
VI 1800 2700
VII 1820 2800
VIII 1840 3000
IX 1860 3100
X 1880 3200
XI 1900 3300
XII 1920 3500
XIII 1940 3700
XIV 1960 4000
XV 1980 4200
XVI 2000 4500
XVII 2100 4700
XVIII 2200 5000
XIX 2400 5500
XX 2600 6000
XXI 2800 6800
XXII 3000 7500
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27-540 Lipnik

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 94/2017

Wójta Gminy Lipnik
z dnia 18 grudnia 20 17r

Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Stawka dodatku funkcyjnego Maksymalny poziom dodatku
funkcyjnego (kwota w złotych)

1 440
2 660
3 880
4 1100
5 1320
6 1540
7 1760
8 2200
9 2750

WvznacIOny do pełnienia
funkcji \\Ó·ta Gminy Lip .


