Uchwała Nr II/7/2010
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 6 grudnia 2010 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stawiszyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./, art. 8 ust 2, 36 ust. 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U z 2008 r., Nr 223 , poz. 1458 z
póżn. zm./ oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. Nr 50, poz.398 z późn. zm./
Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dla Burmistrza Stawiszyna wynagrodzenie miesięczne obejmujące:
1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych
00/100)
2. dodatek funkcyjny w wysokości 1.647,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset
czterdzieści siedem złotych 00/100)
3. dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego tj. 2024,10 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia cztery złote 10/100)
4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj.
1020,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych 00/100).
§2
Traci moc Uchwała Nr XVI/89/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 czerwca 2008 r.,
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stawiszyna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr II /7/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2010 roku w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stawiszyna
Do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej, w świetle ustawy o samorządzie gminnym, należy
ustalenie Wójtowi wynagrodzenia.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) określa zasady przyznawania
poszczególnych składników wynagrodzenia.
Dla Wójta, Burmistrza w Gminie do 15 tys. mieszkańców wynoszą one:
wynagrodzenie zasadnicze od 4.200 do 5.900,
dodatek funkcyjny do 1.900 zł.
dodatek specjalny od 20% do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.
dodatek wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia.

