UCHWAŁA NR X/52/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U.z 2014 r., poz.1202) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się od dnia 1 lipca 2015 r. miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Książa Wlkp.,
w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 95% maksymalnej kwoty wynagrodzenia zasadaniczego
wskazanego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, I Tabela, pkt A, Lp.3 stanowisko burmistrz
w gminie do 15 tys. mieszkanców,
2) dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, wskazanego
w załączniku nr 3 do rozporządzenia, I Tabela, pkt A, Lp.3 stanowisko burmistrz w gminie do 15 tys.
mieszkanców,
3) dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 2. Przez rozporządzenie, o którym mowa w § 1 należy rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1786).
§ 3. Uchyla się uchwałę nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr X/ 52/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych do
wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia Burmistrza. Szczegółowe stawki
wynagrodzenia Burmistrza określają obowiązujące w tej materii przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 21
listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Biorąc pod uwagę zwiększenie zakresu obowiązków Burmistrza z uwagi na zatrudnienie
Zastępcy Burmistrza obecnie w niepełnym w wymiarze czasu pracy wynoszącym 1/4 etatu, podjęcie
uchwały jest uzasadnione.
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