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załącznik do uchwały nr 867/55/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 01.06.2007 r.

REGULAMIN PREMIOWANIA
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH

Podstawa prawna:
	art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./,

art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1593 z późn. zm./
§ 10 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).

§ 1
Marszałek Województwa Śląskiego przyznaje Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach miesięczną premię regulaminową.

§ 2
Premię regulaminową ustala się w wysokości 20 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego za dany miesiąc z wyłączeniem zwolnień lekarskich z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie miesięczne Dyrektora Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie może przekroczyć czterokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

§ 3
Wypłata premii może być dokonana po uzyskaniu pisemnej akceptacji resortowego Członka Zarządu na wniosek Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego .

§ 4

Resortowy Członek Zarządu przy rozpatrywaniu wniosku Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego brać będzie pod uwagę:
	prawidłową realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a w szczególności realizację „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich”,

zachowanie dyscypliny finansów publicznych,
zachowanie terminowości i wysokiej jakości załatwianych spraw,
przestrzegania obowiązków pracowniczych.


§ 5

Premia jest wypłacana ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich w miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu, za który premia jest przyznana.


§ 6
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach zostaje pozbawiony premii miesięcznej w przypadku nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków, a w szczególności:
	stwierdzenia niegospodarności

stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa,
stwierdzenia naruszenia obowiązków pracowniczych.


§ 7
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

