U C H W A Ł A Nr 76/V/07
Rady Miasta Józefowa
z dnia 13 września 2007r.
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
4.960,00 zł
2) dodatek funkcyjny
1.950,00 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 40% od wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego łącznie
2.764,00 zł
4) dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
992,00 zł
-------------razem 10.666,00 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 21/V/06 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2006r. 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 września 2007r.

Przewodniczący
Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Nr....... z dnia ...............................
W październiku 2006 roku w wyborach powszechnych, p. Stanisław
Kruszewski został ponownie wybrany na stanowisko Burmistrza Józefowa.
Poprzednia kadencja, podczas której również sprawował tą funkcję, wyróżniała się
pod względem inwestycyjnym i była pod każdym względem okresem największego
rozwoju naszego miasta.
Zakończona wiosną tego roku inwestycja wodno – kanalizacyjna, stała się wzorem
dla sąsiednich gmin i punktem odniesienia dla ubiegających się o dofinansowanie
inwestycji z Unii Europejskiej.
Wyniki Józefowa w rankingach w ostatnim okresie:
• 19 miejsce w Polsce i 3 w woj. mazowieckim w klasyfikacji na najbogatszą gminę
w roku 2006,
• 7 miejsce w kraju i 1 w woj. mazowieckim, w rankingu na wykorzystanie
środków zagranicznych w 2006 r.,
• 9 miejsce w Polsce i 3 w woj. mazowieckim, w rankingu dotyczącym nadwyżki
operacyjnej w 2006 r.,
• 67 miejsce w kraju i 12 w woj. mazowieckim, wśród wszystkich samorządów,
w wysokości pozyskanych środków z Unii Europejskiej w roku 2007,
• 12 miejsce w kraju na najzamożniejszy samorząd w 2007 r..
Aktualnie są już przygotowywane kolejne wnioski na dofinansowanie kolejnych
inwestycji wodno-kanalizacyjnych, budowę domu kultury, przedszkola i biblioteki,
remontu dróg, budowę sal gimnastycznych w szkołach. Rozpoczęto remont
budynku Urzędu Miasta.
Powyższe wyniki i osiągnięcia są niewątpliwą zasługą władz samorządowych
Józefowa, ale najbardziej znaczący wkład w te sukcesy ma właśnie Burmistrz,
którego determinacja w dążeniu do rozwoju naszego miasta, umiejętność
planowania i mobilizacji pracowników Urzędu Miasta, a także dar przekonywania
Rady Miasta do swoich zamierzeń, stały się motorem tych sukcesów.
Ponieważ przepisy finansowe uniemożliwiają nagradzanie Burmistrza
w jakikolwiek sposób, jedyną formą docenienia jego zasług, może być
podniesienie jego uposażenia.

