Zarządzenie Nr 1499/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2015 roku

zmieniające zarządzenie
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów
samorządowych instytucji kultury Miasta Płocka
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z 2014r. poz. 423,
z 2015 r. poz. 337 oraz poz. 1505) w związku z art. 6 ust.1, art. 8 pkt 2 ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz.U. z 2013r. poz. 254, z 2014 r. poz. 1877 oraz z 2015 r. poz.1322) oraz
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października
2015 roku w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1798 ) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 2599/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji
kultury Miasta Płocka wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się podstawę prawną na następującą: ” Na podstawie art. 31 ustawy
z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z 2014r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 oraz poz.
1505) w związku z art. 6 ust.1, art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2013r.
poz. 254, z 2014 r. poz. 1877 oraz z 2015 r. poz.1322) oraz rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie
wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1798 )”
2) w §2 ust.4 otrzymuje brzmienie:”Dodatek specjalny może być przyznany
dyrektorowi za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań, na
okres wykonywania tych zadań albo za pracę w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze. Dodatek specjalny jest wypłacany za okres wykonywania
pracy, z którą dodatek specjalny jest związany”.
3) dodaje się § 4a. w brzmieniu:
„ § 4a. W przypadku zmiany treści aktów prawnych wymienionych w niniejszym
zarządzeniu lub miejsca ich publikacji, po wejściu w życie zarządzenia, należy
stosować akty prawne z uwzględnieniem tych zmian.”

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka, Sekretarzowi Miasta
Płocka, Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds Polityki Społecznej oraz dyrektorom
samorządowych instytucji kultury Miasta Płocka.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 grudnia
2015 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

