U C H W A Ł A Nr 178/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 15 czerwca 2012 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.
398 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
5.890,00 zł
2) dodatek funkcyjny
2.100,00 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 40% od wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego łącznie
3.196,00 zł
1.178,00 zł
4) dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
-------------razem 12.364,00 zł
2. Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 przyznaje się do końca kadencji
samorządu gminnego 2010-2014.

§2
Traci moc uchwała Nr 9/VI/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie
ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Józefowa.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Józefowa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Marianna Jakubowska

UZASADNIENIE
Do wyłącznej właściwości Rady należy ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, co
wynika zarówno z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, jak i ustawy o pracownikach
samorządowych.
Burmistrz sprawnie zarządza naszym miastem i skutecznie pozyskuje środki
finansowe na rozwój infrastruktury Józefowa.
Środki finansowe jakie zagwarantowaliśmy w budżecie na regulacje
płac
pracowników Urzędu Miasta, powinny także objąć wynagrodzenie burmistrza, co proponuję
w niniejszej uchwale.
Ostatnia zmiana wynagrodzenia Burmistrza była dokonywana cztery lata temu, tj. od
dnia 1 lipca 2008r. Przedstawiony projekt uchwały powoduje wzrost wynagrodzenia
dotychczasowego o kwotę 624 zł brutto.
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