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Zarządzenie Nr 120.Z.1.14.2021 
Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  
 w Nowym Targu oraz wprowadzenia jego tekstu jednolitego. 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu, stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.30.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 grudnia 2017 r.  
wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 2. otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 
„2. rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,” 

2. w § 10 ust. 1 pkt. 3) i 4) otrzymują nowe poniższe brzmienia: 
„ 3) kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, 
   4) z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,” 

3. w § 10 ust. 1 wykreśla się punkt 9) o poniższym brzmieniu i dokonuje odpowiedniej zmiany 
porządkowej w kolejnych punktach ust. 1: 
„ 9) kierownik Biura Obsługi Mieszkańców,” 

4. Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela maksymalnych stawek 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku  
nr 1  do niniejszego Zarządzenia. 

5. Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela stawek dodatku funkcyjnego) 
otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 2  do niniejszego Zarządzenia. 

6. Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Tabela maksymalnych kategorii 
zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy 
nawiązano na podstawie umowy o pracę) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 3  
do niniejszego Zarządzenia. 

7. W załączniku nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Regulamin premiowania 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych obsługi w Urzędzie Miasta w Nowym 
Targu) w § 5 ust.1  otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 
„1. Wnioski dotyczące premii sporządza pracownik, o którym mowa w §1 ust. 2 tegoż 
regulaminu premiowania, opiniuje sekretarz miasta, a następnie przekładane są do akceptacji 
kierownikowi urzędu.” 

8. W załączniku nr 5 do Regulaminu wynagradzania pracowników (Zasady wynagradzania oraz 
awansowania pracowników) § 7 otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 
„§ 7 Wszelkie decyzje dotyczące wynagradzania i awansowania podejmuje Burmistrz Miasta na 
zaopiniowany przez sekretarza miasta pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego 
pracownika, a w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych, na 
wniosek sekretarza miasta.” 

 
 



 

 
 

§ 2 
Ustala się tekst jednolity Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu, 
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3 
Nadzór nad przestrzeganiem przedmiotowego regulaminu powierzam Sekretarzowi Miasta.  

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie. 
 


