
ZARZĄDZENIE NR 6/2020
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników
oraz zastępców dyrektorów i kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych

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

§ 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie miesięczne w wysokości stanowiącej sześciokrotność 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. z 2018 r., poz. 2288) dla dyrektora i zastępców dyrektora:

1) Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

2) Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu,

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

§ 2. Ustala się maksymalne wynagrodzenie miesięczne w wysokości stanowiącej pięciokrotność 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. z 2018 r., poz. 2288) dla dyrektorów i zastępców dyrektorów: 

1) Domu Pomocy Społecznej w Muszynie, 

2) Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach, 

3) Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, 

4) Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie, 

5) Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach, 

6) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom Dziecka w Klęczanach,

7) Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej,

8)  Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 16/ 2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników oraz zastępców dyrektorów                    
i kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.

Starosta Nowosądecki

Marek Kwiatkowski
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