ZARZĄDZENIE NR 14/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2016 poz. 902 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta
i Gminy w Pleszewie ustalonym zarządzeniem nr 106/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 15 grudnia 2014 r. rozdział III otrzymuje brzmienie:
„III ZASADY WYNAGRADZANIA PROWIZYJNEGO PRACOWNIKÓW ZA OSOBISTE
WYKONYWANIE
CZYNNOŚCI
Z ZAKRESU
EGZEKUCJI
ADMINISRACYJNEJ
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
§ 14. 1. Pracownikowi zatrudnionemu w Referacie Windykacji na stanowisku poborcy za osobiste
wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych przysługuje
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości:
a) 10%
ściągniętej
w gotówce,

bezpośrednio

od

zobowiązanego

kwoty

należności

pieniężnych

b) 2,5 % należności wyegzekwowanych w drodze zajęcia wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego,
świadczeń z ubezpieczenia społecznego, papierów wartościowych, innych wierzytelności i praw
majątkowych oraz należności wpłaconych przez zobowiązanego po zastosowaniu środków
egzekucyjnych.
2. Podstawę wyliczenia wynagrodzenia stanowią:
a) kwoty pobrane w gotówce przy pomocy kwitariusza przychodowego u zobowiązanego,
b) kwoty uznane na rachunku bankowym, wpłacone w terminie 30 dni, włącznie z tym dniem, od dnia
dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej podjętej w ramach zastosowanego środka egzekucyjnego,
3. Przez kwotę uzyskaną rozumie się należności pieniężne objęte tytułem wykonawczym wraz
z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie, kosztami upomnienia oraz kosztami
egzekucyjnymi.
§ 15. 1. Wynagrodzenie prowizyjne, obliczone od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności
pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości
najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego
wynagrodzenia zasadniczego.
§ 16. Wynagrodzenie prowizyjne wypłacane jest w okresach miesięcznych, w terminie do 27-go dnia
następnego miesiąca, na podstawie wykazu sporządzonego przez poborcę, sprawdzonego przez
Kierownika Referatu Windykacji, zatwierdzonego przez Skarbnika i Burmistrza, przekazanego do
pracownika ds. płac.”
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Sekretarzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom.
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