
ZARZĄDZENIE NR 28/0050/2021 
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) 
i zastępców kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 
z 2019 r. poz.1282 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek 
organizacyjnych Gminy Stary Lubotyń nie może przekroczyć kwoty 12.700 zł brutto. 

2. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla zastępców kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek 
organizacyjnych Gminy Stary Lubotyń nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł brutto. 

§ 2. Przez maksymalne wynagrodzenie miesięczne należy rozumieć sumę przypadających do wypłaty 
w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia: 

a) wynagrodzenie zasadnicze, 

b) dodatek funkcyjny, 

c) dodatek za wieloletnią pracę. 

§ 3. Tabela maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego kierowników 
(dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Stary 
Lubotyń stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych. 

§ 5. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Wójt Gminy Stary Lubotyń 
 
 

Ireneusz Gumkowski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 28/0050/2021 

Wójta Gminy Stary Lubotyń 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

Tabela maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego kierowników 
(dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Stary 

Lubotyń 

Lp. STANOWISKO MAKSYMALNY POZIOM 
WYNAGRODZENIA 

ZASADNICZEGO 

MAKSYMALNY POZIOM 
DODATKU 

FUNKCYJNEGO 
1.  

Kierownik (dyrektor)jednostki 
 

8300 zł 
 

2500 zł 
2. Zastępca kierownika 

 ( dyrektora) jednostki 
7000 zł 1600 zł 
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