
 
Zarządzenie Nr 1282/2012

Prezydenta Miasta Płocka

   z dnia 04 stycznia 2012 roku 

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców 
kierowników jednostek budżetowych  i samorządowych  zakładów budżetowych 
miasta Płocka 

    Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458,  zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 229, poz.1494, z 2011r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183) oraz § 10 
ust.5  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Płocka  wprowadzonego 
Zarządzeniem  Nr  118/11  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  27  stycznia  2011  r. 
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka  zmienionym 
zarządzeniami Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r.,  Nr 695/2011 z dnia  2 sierpnia 
2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 
2011 r., Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r., Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 
2011 roku  zarządza się, co następuje:

 § 1 
Zarządzenie  stosuje  się  do  dyrektorów  i  zastępców  dyrektorów  nw.  jednostek 
budżetowych i  samorządowych zakładów budżetowych miasta Płocka:

1. Zakładu Usług Miejskich “Muniserwis”
2. Miejskiego  Ogrodu Zoologicznego 
3. Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej
4. Domu  Pomocy Społecznej “Przyjaznych Serc”
5. Miejskiego  Zespołu Obiektów Sportowych
6. Miejskiego Zarządu Dróg
7. Izby Wytrzeźwień
8. Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
9. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1
10. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2
11. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3
12. Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej
13. Zarządu Jednostek Oświatowych
14. Miejskiego  Urzędu Pracy
15. Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka "
16. Miejskiego Przedszkola  Nr 15
17. Centrum Widowiskowo – Sportowego
18. Żłobka Miejskiego Nr 1
19. Żłobka Miejskiego Nr 3
20. Żłobka Miejskiego Nr 4

oraz  Komendanta Straży Miejskiej w Płocku.



§ 2
Ustala się następujące kwoty maksymalnych miesięcznych wynagrodzeń dla :

1) dyrektorów jednostek budżetowych i  samorządowych zakładów budżetowych 
miasta Płocka,    o których mowa w § 1 oraz Komendanta Straży Miejskiej   – w 
wysokości  nie  przekraczającej  ośmiokrotności  kwoty  bazowej  określonej  w 
ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
na  podstawie  przepisów ustawy z  dnia  23  grudnia  1999  r.  o  kształtowaniu 
wynagrodzeń  w  państwowej  sferze  budżetowej   oraz  o  zmianie  niektórych 
ustaw (Dz.U. Nr 110, poz.1255, z późn. zm);

2) zastępców  dyrektorów  jednostek  budżetowych  i  samorządowych  zakładów 
budżetowych (jeżeli regulaminy organizacyjne danej  jednostki organizacyjnej 
miasta Płocka przewidują  stanowisko zastępcy dyrektora / kierownika) oraz 
zastępców Komendanta  Straży  Miejskiej  –   w wysokości  nie  przekraczające 
pięciokrotności   kwoty  bazowej określonej  w  ustawie  budżetowej  dla  osób 
zajmujących  kierownicze  stanowiska  państwowe  na  podstawie  przepisów 
ustawy  z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz.1255, 
z późn. zm). 

§ 3
Maksymalne  miesięczne  wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §  2,  obejmuje  sumę 
przypadających  do  wypłaty  w  danym  miesiącu  następujących  składników 
wynagrodzenia:

1) wynagrodzenie zasadnicze
2) dodatek funkcyjny
3) dodatek  za wieloletnią pracę
4) premie
5) nagrody, za wyjątkiem nagrody jubileuszowej oraz dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, tzw. “13”

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta  oraz 
odpowiednio Zastępcom Prezydenta.

§ 5
Tracą moc   zarządzenia: Nr 3146/09  Prezydenta  Miasta Płocka  z dnia 31 marca 
2009  roku  w  sprawie  maksymalnego  miesięcznego  wynagrodzenia kierowników  i 
zastępców  kierowników  jednostek  budżetowych  i  samorządowych   zakładów 
budżetowych  miasta  Płocka,  Nr  4881/10  z  dnia  12  lipca  2010  roku  zmieniające 
zarządzenie  w sprawie  maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia  kierowników i 
zastępców  kierowników  jednostek  budżetowych  i  zakładów  budżetowych  miasta 
Płocka, Nr 723/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie 
maksymalnego  miesięcznego  wynagrodzenia  kierowników i  zastępców  kierowników 
jednostek budżetowych i zakładów budżetowych miasta Płocka.

§ 6
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem podpisania,  z  mocą  obowiązującą  
od  1 stycznia 2012 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


