
ZARZĄDZENIE NR3.G.t2017 

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 18 grudnia 2017 roku. 

w sprawie zasad ustalania wynagradzania kierownika samorządowej instytucji kultury, 

dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Drzewica. 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz.872) w związku z art. 6 ust. l, art.8 
pkt 2 i art. l O ust. l ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2017 r. poz.l222) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 20 15r. w sprawie wynagradzania 
pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015r., poz. 1798) zarządzam, co następuje: 

§ 1.1. Ustalam zasady wynagradzania kierownika samorządowych instytucji kultury, dla której 

organizatoremjest Gmina i Miasto Drzewica. 

2. Wykaz samorządowych instytucji kultury zawiera załącznik Nr l do niniejszego 

Zarządzenia. 

§2.l .Kierownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne brutto w zależności od wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych, rodzaju wykonywanej pracy, z uwzględnieniem charakteru 

i wielkości zarządzanej instytucji. 

2. Miesięczne wynagrodzenie kierownika obejmuje następujące składniki wynagradzania: 

wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny. 

§3. Łączna wysokość brutto miesięcznego wynagrodzenia kierownika nie może przekraczać 

czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 

wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

§4. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego kierownika nie może przekroczyć kwoty 

5.000,00 złotych. 

§5. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje kierownikowi w wysokości i na zasadach 

określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§6. Dodatek funkcyjny przysługuje kierownikowi w związku z kierowaniemjednostką w kwocie 

nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego, tj. do kwoty 2.500 zł. 



§7. Kierownikowi może być przyznana nagroda roczna. 

§8. Kierownikowi za wieloletnią pracę przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości: 

a) 75% miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy, 

b) l 00% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy, 

c) 150% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy, 

d) 200% miesięcznego wynagrodzenia po 35, 

e) 300% miesięcznego wynagrodzenia po 40, 

f) 300% miesięcznego wynagrodzenia po 45 i 50 latach pracy. 

§9. Kierownikowi przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości: 

a) jednomiesięcznego wynagrodzeniajeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat; 

b) dwumiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat; 

c) trzymiesięcznego wynagrodzenie jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat. 

§l O. Wynagrodzenie miesięczne oraz nagrodę roczną w stosunku do kierownika ustala 

Burmistrz Gminy i Miasta w oparciu o niniejsze zarządzenie. 

§11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy 

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o wynagradzaniu 

osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, rozporządzenie w sprawie 

wynagradzania pracowników instytucji kultury. 

§12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr l -
do Zarządzenia Nr 9.P./2o 17 

WYKAZ 
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 

DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA I MIASTO DRZEWICA 

LP NAZW A INSTYTUCJI ADRES KIEROWNIK 
JEDNOSTKI 

l. Regionalne Centrum Kultury ul. Stawowa 27 A Dyrektor 

26-340 Drzewica 

ul. Stawowa 27A 
2. Biblioteka Samorządowa Kierownik 

26-340 Drzewica 


