U C H W A Ł A Nr 161/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 10 lipca 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Józefowa oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1593 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w
sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn.
zm.) oraz art. 1ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 oraz art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz.
1080 z późn. zm.) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Józefowa Pana inż. Stanisława
Kruszewskiego w sposób następujący:
1) wynagrodzenie zasadnicze
5.500,00 zł
2) dodatek funkcyjny
2.100,00 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 40% od wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego łącznie
3.040,00 zł
4) dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
1.100,00 zł
-------------razem 11.740,00 zł
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zmianom wynikającym z
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich.
3. Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 przyznaje się na czas nieokreślony.
4. W związku z zatrudnieniem przysługują następujące świadczenia, wynikające ze stosunku
pracy:
1) prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
2) prawo do korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, na warunkach
określonych odrębną umową.
5. Upoważnia się Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy wobec Burmistrza, z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia.
§2
Traci moc uchwała Nr 76/V/07 Rady Miasta Józefowa z dnia 13 września 2007r. w sprawie
ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Józefowa i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Józefowa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008r.

Przewodniczący
Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Nr 161/V/08 z dnia 10 lipca 2008r.
Rok 2008 ma dużą szansę zapisania się w historii Józefowa, jako kolejny krok
milowy w jego rozwoju. Efektem właściwego i sprawnego zarządzania miastem
jest między innymi widoczne podniesienie standardu życia i atrakcyjności
wizualnej Józefowa poprzez realizację kolejnych inwestycji:
• Kończy się budowa przedszkola dla 120 dzieci, które zostanie otwarte we
wrześniu 2008 roku.
• Na wiosnę otwarty został nowy plac zabaw przy ul. Długiej, trwają
remonty placu zabaw w Michalinie i przy kościele w Józefowie, w trakcie
budowy jest nowoczesny plac zabaw na terenie parafii w Michalinie i
boisko „uliczne” przy Sosnowej.
• W celu poprawy bezpieczeństwa stworzona i uruchomiona została sieć
miejskiego monitoringu, a ruch na naszych ulicach kontroluje fotoradar.
• Już wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Małej na odcinku od
Wawerskiej do 3 Maja. Rozpoczęta została modernizacja ulicy Sosnowej
na odcinku od ul. Marszałka Piłsudskiego do ul. 3 Maja oraz ulicy
Kopernika na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z
ul. Wawerską. Rozpoczął się także remont na ulicy 3 Maja na odcinku od
ul. Cichej do Powstańców Warszawy.
• Na dniach rozpocznie się modernizacja skrzyżowania przy przejeździe
kolejowym w Michalinie.
• Wiele ulic utwardzono destruktem, a kolejne są szykowane do realizacji.
• Złożonych jest kilka wniosków na dofinansowanie inwestycji, m.in.
dom kultury, boiska szkolne, sale gimnastyczne, nowe przedszkole
z biblioteką. Kończą się przygotowania do złożenia kolejnego wniosku
o dofinansowanie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.
Szacunkowe koszty tego projektu wyniosą 150 mln zł. Dzięki
temu pokryjemy siecią wodociągową i kanalizacyjną kolejne
60 proc. miasta.
W rankingu dotyczącym nadwyżki operacyjnej Józefów zajął w tym roku
siódme miejsce w skali kraju. W ubiegłym roku byliśmy na miejscu dziewiątym.
Wszystko to świadczy o dużym zaangażowaniu i pracowitości Burmistrza
i podległych mu pracowników.
Regulacje płac w Urzędzie Miasta, które zostały zaplanowane na lipiec 2008 r.
podnoszą zarobki poszczególnych urzędników średnio o 10 %.
Logicznym więc, wydaje się podniesienie wynagrodzenia Burmistrza, co
proponuję w niniejszej uchwale.

