U C H W A Ł A Nr 21 /V/06
Rady Miasta Józefowa
z dnia 14 grudnia 2006r.
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
4.700,00 zł
2) dodatek funkcyjny
1.800,00 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 40% od wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego łącznie
2.600,00 zł
4) dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
940,00 zł
-------------razem 10.040,00 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 303/IV/05 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 stycznia 2005r. 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 6 grudnia br.

Przewodniczący
Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
objęcie obowiązków przez Burmistrza Miasta następuje z chwilą złożenia wobec Rady
ślubowania. Wobec złożenia ślubowania przez Burmistrza zachodzi potrzeba ustalenia
wynagrodzenia, co – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy należy do wyłącznej właściwości
Rady.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne, bowiem z chwilą objęcia stanowiska
został nawiązany nowy stosunek pracy.
Proponując wynagrodzenie dla Burmistrza Pana Stanisława Kruszewskiego wziąłem
pod uwagę jego dotychczasowe osiągnięcia w zarządzaniu gminą, jak również bardzo dobre
wyniki w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków zewnętrznych, pochodzących z
funduszy Unii Europejskiej. Dzięki tym działaniom nasze miasto rozwija się dynamicznie,
uzyskuje bardzo dobre notowania w różnego rodzaju rankingach a wielu naszych sąsiadów z
zazdrością patrzy na nasze osiągnięcia. Pozytywną ocenę wystawili również mieszkańcy
miasta Józefowa, obdarzając Burmistrza mandatem zaufania już w pierwszej turze wyborów.
Z pewnością duży udział w tych osiągnięciach należy do Rady, która w znacznej
mierze akceptowała propozycje Burmistrza, jednak kwestia zarządzania i realizacji jest
niewątpliwie sukcesem Burmistrza i jego pracowników.

