UCHWAŁA NR II/9/2018
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Kłodawy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2018 r.
poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432), art.4 ust.1 pkt 1 lit. c, art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, poz. 1669) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz.U. z 2018 r. poz.936) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się z dniem 24.11.2018 r. dla Pana Piotra Michalaka - Burmistrza Kłodawy wynagrodzenie
miesięczne według następujących składników:
a) zasadnicze - 4.700 zł
b) dodatek funkcyjny - 1.900 zł
c) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2.640 zł
d) dodatek za wieloletnią pracę - 13 % wynagrodzenia zasadniczego - 611 zł
§ 2. Z dniem 1.02.2019 r. dodatek za wieloletnią pracę osiągnie poziom 14% wynagrodzenia zasadniczego.
W każdym kolejnym roku z dniem 1 lutego wyżej wskazany dodatek będzie wzrastał o 1%, aż do osiągnięcia 20%
wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kłodawie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie
do uchwały nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza
Kłodawy
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ustalenie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy do
wyłącznej właściwości rady gminy. W przypadku wynagrodzenia osób, których stosunek pracy został nawiązany
na podstawie wyboru, wysokość tych składników określona została w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z tabelą
stanowisk wynagrodzenie burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców może zawierać się w następujących
kwotach: wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3.400 zł do 4.700 zł, dodatek funkcyjny do wysokości 1.900
zł, dodatek specjalny w przedziale od 20% do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700 zł oraz dodatek
funkcyjny określony kwotowo w wysokości 1.900 zł., co łącznie daje kwotę 6.600 zł jako podstawę do wyliczenia
dodatku specjalnego w wysokości 40%, tj. 2.640 zł. Ponadto, na wynagrodzenie składa się dodatek za wieloletnią
pracę w wysokości 13% wynagrodzenia zasadniczego, tj. 611 zł. Łączne wynagrodzenie Burmistrza Kłodawy
wynosić będzie 9.851 zł.
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