
ZARZĄDZENIE NR 95/21 
BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 12 października 2021 r. 

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek 
budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Mszczonów 

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

§ 1. Niniejsze zarządzenie znajduje zastosowanie wobec kierowników i zastępców kierowników niżej 
wymienionych jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego Gminy Mszczonów: 

1) Centrum Usług Społecznych; 

2) Centrum Usług Wspólnych; 

3) Gminnego Centrum Informacji; 

4) Ośrodka Sportu i Rekreacji; 

5) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

§ 2. 1. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek budżetowych i zakładu 
budżetowego Gminy Mszczonów wynosi siedmiokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 2020r. poz.1658). 

2. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładu 
budżetowego Gminy Mszczonów wynosi sześciokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 2020r. poz.1658). 

3. Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu 
wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 60/13 Burmistrza Mszczonowa z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie 
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych 
i zakładów budżetowych Gminy Mszczonów. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 
dnia 1 października 2021r. 

 

   

Burmistrz Mszczonowa 
 
 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek 
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