10. W razie ustania stosunku pracy w zwiazku z przejsciem na rente z tytulu niezdolnosci do
pracy lub emeryture, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niz
12 miesiecy, liczac od dnia rozwiazania stosunku pracy, nagrode te wyplaca sie w dniu
rozwiazania stosunku pracy.
11. Jezeli w dniu wejscia przepisów wprowadzajacych zaliczalnosc do okresów uprawniajacych
do swiadczen pracowniczych okresów nie podlegajacych dotychczas wliczeniu uplywa okres
uprawniajacy pracownika do dwóch lub wiecej nagród, wyplaca mu sie tylko jedna nagrode najwyzsza.
12. Pracownikowi, który w dniu wejscia w zycie przepisów, o których mowa w ust.1l, ma okres
zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dluzszy niz wymagany do
nagrody danego stopnia, a w ciagu 12 miesiecy od tego dnia uplynie okres uprawniajacy go
do nabycia nagrody wyzszego stopnia, nagrode nizsza wyplaca sie w pelnej wysokosci, a w
dniu nabycia prawa do nagrody wyzszej - róznice miedzy kwota nagrody wyzszej a kwota
nagrody nizszej.
13. Przepisy ust.U i 12 maja odpowiednio zastosowanie, w razie, gdy w dniu, w którym
pracownik udokumentowal swoje prawo do nagrody, byl uprawniony do nagrody wyzszego
stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabedzie w ciagu 12 miesiecy od tego dnia.
§ 17
Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obslugi tworzy sie, w ramach
posiadanych srodków na wynagrodzenia, fundusz premiowy.
§ 18.
Wysokosc funduszu premiowego jest ustalana corocznie w budzecie gminy.
§ 19.
Podstawa przyznania premii jest pozytywna ocena pracy.

§ 20.
Premie przyznaje Wójt do wysokosci 25% wynagrodzenia zasadniczego.

§21.
1. Pracodawca, w ramach posiadanych srodków na wynagrodzenia moze utworzyc fundusz
nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiagniecia w pracy zawodowej.
2. Nagrody maja charakter uznaniowy i sa przyznawane przez Wójta.

Sposób i terminy wyplaty wynagrodzen
i pozostalych naleznosci pracowniczych
§ 22
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1. Wynagrodzenie za prace wyplaca sie z dolu w dniu 27 kazdego miesiaca, Jezeli ustalony
dzien wyplaty za prace jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wyplaca sie w dniu
poprzedzajacym.
2. Wyplata wynagrodzenia
za dni niezdolnosci
dokonywana jest w terminie okreslonym w ust.l.

do pracy

lub

zasilków

chorobowych

3. Pracodawca na wniosek pracownika obowiazany jest do udostepnienia mu do wgladu
dokumentacji placowej oraz przekazania odcinka listy plac zawierajacego wszystkie
skladniki wynagrodzenia ..
§ 23
1. Wyplata wynagrodzenia nastepuje przelewem na konto bankowe pracownika lub w siedzibie
Urzedu Gminy (w kasie ).
2. Wyplaty wynagrodzenia dokonuje sie w formie pienieznej.

Postanowienia koncowe
§ 24
Regulamin wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od podania go do wiadomosci pracowników.
§ 25
Pracodawca w kazdym czasie udostepnia na zadanie pracownika Regulamin i w razie potrzeby
wyj asnia j ego tresc.
§ 26
Wszelkie zmiany Regulaminu nastepuja w formie pisemnej w trybie obowiazujacym dla jego
ustalania.
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