UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Działdowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r.
poz. 994 z późn.
zm.)
art. 4 ust. 1 pkt 1 lit.c),
art. 8 ust. 2,
art. 36 ust. 14,
art. 37 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) Rada Miasta Działdowo uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się Panu Grzegorzowi Mrowińskiemu - Burmistrzowi Miasta Działdowo wynagrodzenie
miesięczne, w skład którego wchodzą:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie:........zł,
2) dodatek funkcyjny w kwocie:............zł,
3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej .....% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego:....... zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ....% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego:...... zł.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 22 listopada 2018 r.
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UZASADNIENIE
Do wyłącznej właściwości Rady Miasta Działdowo należy ustalanie wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Działdowo (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).
Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Działdowo, związane z nawiązaniem
i
rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Miasta Działdowo ( art. 8 ust. 2 ustawy o
pracownikach samorządowych).
Inicjowanie ustalenia czy też zmiana wynagrodzenia Burmistrza Miasta Działdowo jest sferą regulacji z
zakresu prawa pracy, która wchodzi w zakres właściwości Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo.
Burmistrzowi Miasta Działdowo VII kadencji Rada Miasta Działdowo ustaliła wynagrodzenie uchwałą
nr XLII/369/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., w skład którego wchodzi:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie……………………. 4.800 zł
- dodatek funkcyjny w kwocie……………………………. 2.100 zł
- dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego….. 2.760 zł
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego …………….. 960 zł.
Od 19 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).
Z treści załącznika nr 1 (I. Tabela Części B) do w/wym. rozporządzenia wynika, że od 1.07.2018 r. dla
wójta, burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców minimalne i maksymalne
wynagrodzenie zasadnicze wynosi: 3.600 zł – 4.800 zł., zaś maksymalny poziom dodatku funkcyjnego
wynosi 2.100 zł. Pozostałe składniki wynagrodzenia, tj. dodatek specjalny i dodatek za wieloletnią pracę
przysługują (odpowiednio):
- dodatek specjalny - w kwocie co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
- dodatek za wieloletnią pracę – do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
W tym stanie faktycznym i prawnym wnoszę o ustalenie Burmistrzowi Miasta Działdowo – Panu
Grzegorzowi Mrowińskiemu wynagrodzenia miesięcznego, w skład którego wchodzą:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie ………………………………….. - 4.800 zł,
- dodatek funkcyjny w kwocie …………………………………………...- 2.100 zł
- dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie ….. - 2.760 zł
- dodatek za wieloletnią prace w wysokości 20%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie ………………… - 960 zł.
Tak zaproponowane wynagrodzenie pozostaje także w zgodności z art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach
samorządowych (maksymalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie wyboru nie może
przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej, która na rok 2018 r. wynosi niezmiennie
od kilku lat: 1.789,42 zł).

Id: 2665945C-646C-4CC3-B2A5-3031BCBEBDF0. Projekt

Strona 1

