Projekt
z dnia 6 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.1)) oraz art. 36 ust. od 1 do 4 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.2) ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 936)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 4.700,00 zł;
2) dodatek funkcyjny - 1.900,00 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2.
640, 00 zł;
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 940, 00 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LX/323/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349,
poz. 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669.
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UZASADNIENIE
Ustalenie składników wynagrodzenia burmistrza i ich wysokość należy do wyłącznej kompetencji
rady gminy zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt
2 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z wykazem stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz kwot maksymalnego
poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych
zatrudnionych na podstawie wyboru określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w
sprawie wynagradzania pracownków samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) obowiązującego od dnia 1
lipca 2018 r., obowiązkowymi składnikami wynagrodzenia burmistrza są:
- wynagrodzenie zasadnicze - w gminach do 15 tys. mieszkańców w wysokości od 3400 do 4700 zł,
- dodatek funkcyjny - do 1900 zł,
- dodatek specjalny w kwocie wynoszącej conajmniej 20% i nieprzekraczajcej 40% łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
- dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
W związku z rozpoczęciem nowej kadencji i wyborem Burmistrza rada gminy winna podjąć
uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

Sporządziła: Agnieszka Lewandowska
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