Uchwała Nr 220/XLV/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 36 ust. 1, 2, 3, 4 i art. 37 ust. 3
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 ze zm.), Rada Miejska w Gostyninie uchwala,
co następuje.
§1
Ustala się wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta
Włodzimierza Śniecikowskiego, w następującej wysokości:
–
–
–
–

wynagrodzenie zasadnicze
dodatek funkcyjny
dodatek specjalny
dodatek za wieloletnią pracę

Gostynina,

Pana

6.000,00 zł
2.100,00 zł
2.997,00 zł
1.200,00 zł
§2

Traci moc uchwała Nr 136/XXI/08 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od dnia 1 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
JOLANTA SYSKA-SZYMCZAK

Uzasadnienie
Zmiana uchwały o wynagrodzeniu burmistrza podyktowana jest koniecznością
dostosowania uchwały do aktualnych przepisów prawnych oraz zmiany wysokości
dodatku za wieloletnią pracę.
Dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), przysługuje
pracownikom samorządowym po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 %
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy
dalszy rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Ponieważ zaś w uchwale Nr 136/XXI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
29 maja 2008 roku informacja o wzroście dodatku za wieloletnią pracę,
przysługującego Burmistrzowi Miasta Gostynina, nie została zawarta, pojawiła się
konieczność dostosowania uchwały do faktycznej wysokości dodatku, po
zmniejszeniu dodatku specjalnego.
Pozostała wysokość wynagrodzenia pozostaje bez zmian.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

