Uchwała Nr XLVII/402/06
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr VI/33/03 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128); art. 6 ust.1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, zmiany:
Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207) ); art. 20 ustawy
z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1593, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71,
Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020)) oraz § 3 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223,
zmiany: Dz. U. z 2006r. Nr 39, poz. 272)

uchwala się, co następuje:
§1
W uchwale Nr VI/33/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.181,80 zł,”
2) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. dodatek funkcyjny w wysokości 1.400,00 zł,”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 01.01.2006r.

Uzasadnienie
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, obowiązującym od
dnia 09.03.2006r., dodatek funkcyjny wójta, burmistrza w gminie powyżej 15 tys.
do 100 tys. mieszkańców określony jest w kwocie od 1.400,00 zł do 1950,00 zł [załącznik nr
3 - I Tabela stanowisk pracowniczych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i
marszałków województw].
Obecnie dodatek funkcyjny Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko wynosi 1.380,00 zł;
w związku z tym istnieje konieczność regulacji tego elementu wynagrodzenia.
Propozycja zmiany wynagrodzenia zasadniczego została ustalona w oparciu o średnioroczny
wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który, zgodnie z art. 18
ust.1 pkt 3 ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244) ,
wynosi 101,5%.

