UCHWAŁA NR II/15/2018
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz.994 ze zm.1)), art.36 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r.
poz.902 ze zm.2) ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.936) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza Panu Leszkowi Janowi
Klesińskiemu w następującej wysokości 10.180,00 złotych, na które składają się następujące składniki:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 4.700,00 zł
2) dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł

(słownie: cztery tysiące siedemset złotych)

(słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych złotych)

3) dodatek za wysługę lat 20% wynagrodzenia zasadniczego – 940,00 zł
czterdzieści złotych)

(słownie:dziewięćset

4) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego –
2.640,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych)
§ 2. Ponadto Burmistrzowi Miasta i Gminy zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagroda
jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia wynikające z odrębnych przepisów.
§ 3. Wykonanie uchwały Powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mroczy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia i świadczeń
należnych od dnia złożenia ślubowania tj. od 21 listopada 2018 roku.
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1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz.1349, poz.1432
tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2017r. poz.60 i poz.1930
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Uzasadnienie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej
kompetencji rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia burmistrzowi.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.936) reguluje składniki wynagrodzenia dla burmistrza w gminie do
15 tysięcy mieszkańców następująco:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie od 3.400 do 4.700 złotych
2) dodatek funkcyjny maksymalnie w kwocie 1.900 zł
3) dodatek za wysługę lat 20% wynagrodzenia zasadniczego
4) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nie przekraczającej 40% łącznego
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, który przysługuje obligatoryjnie.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.
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