
UCHWAŁA NR XIX/134/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Burmistrza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8, ust. 2, art. 36 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)  § 3 oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo w następującej wysokości: 

- wynagrodzenie zasadnicze: 5.360,00 zł 

- dodatek funkcyjny w kwocie: 1.725,00 zł 

- dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego: 2.479,75 zł 

- dodatek za wieloletnią pracę 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 1.072,00 zł 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia 
wysokości wynagrodzenia Burmistrza. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Marciniak
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Uzasadnienie

do uchwały nr 

Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 19 grudnia 2012 roku 

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Burmistrza 

Ustalanie wynagrodzenia dokonywane jest w wysokości rzeczywiście posiadanych funduszy na wynagrodzenia 
oraz w wysokości kategorii zaszeregowania wynagrodzeń podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 
marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.). 
Poszczególne składniki wynagrodzenia określone w w/w rozporządzeniu kształtują się następująco: 

a) wynagrodzenie zasadnicze wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców 4200-5900 zł 

b) dodatek funkcyjny wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców: maksymalny poziom dodatku 
funkcyjnego do 1900 zł 

c) wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 
20% i nieprzekraczającej łącznie 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

d) dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

Zapisy zawarte w przytoczonym rozporządzeniu precyzują treść art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych. 
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