U C H W A Ł A Nr 10 /VIII/2018
Rady Miasta Józefowa
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Józefowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 oraz art. 37 ust.
1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15
maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.
936) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Z dniem 22 listopada 2018 r. ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Burmistrza Miasta
Józefowa Pana mgr inż. Marka Banaszka w sposób następujący:
1) wynagrodzenie zasadnicze
4.800,00 zł
2) dodatek funkcyjny
2.100,00 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 40% od wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego łącznie
2.760,00 zł
4) dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
960,00 zł
-------------razem 10.620,00 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Józefowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 22 listopada
2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski

UZASADNIENIE
Do wyłącznej właściwości Rady należy ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, co
wynika z art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa o pracownikach
samorządowych w art. 36 ust. 1 pkt. 4 zobowiązała Radę Ministrów do określenia w drodze
rozporządzenia warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego.
W dniu 17 maja 2018 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych, opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz.
936, w którym ustaliła maksymalne wynagrodzenie zasadnicze burmistrza w gminie do 100
tys. mieszkańców na poziomie 4.800 zł oraz maksymalną wysokość dodatku funkcyjnego na
poziomie 2.100 zł . Ponadto, zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych
burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny, którego maksymalną wysokość na poziomie
40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie określa § 6 cytowanego
rozporządzenia.
Pan Marek Banaszek złożył ślubowanie na sesji w dniu 21 listopada 2018 r. (sesja
rozpoczęła się o godz. 16-tej) i z chwilą złożenia ślubowania nastąpiło objęcie obowiązków
przez Burmistrza. Mając na względzie przepisy prawa pracy (art. 80 Kodeksu pracy)
wynagrodzenie przysługuje za prace wykonaną, a więc świadczenie pracy na stanowisku
Burmistrza rozpoczęło się z dniem 22 listopada 2018 r.
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