
UCHWAŁA NR I/7/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Drezdenka

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. 
poz. 594 ze zm.) art. 36 ust. 1- 4, art. 37 ust. 3 i art. 38 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1202) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2013r. 
poz. 1050 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące warunki wynagrodzenia Burmistrza Drezdenka:

1) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5900,00 zł,

2) dodatek funkcyjny w wysokości 2100,00 zł,

3) dodatek specjalny w wysokości 37% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

4) dodatek za wieloletnią pracę (wg zasad obowiązujących pracowników samorządowych).

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie 
wynagrodzenia Burmistrza Drezdenka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Obecne warunki wynagrodzeniaBurmistrza Drezdenka zostały określone w styczniu 2013r. Uchwała
RadyMiejskiejXXXI/245/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. ustaliła je w następujący sposób:

1) miesięcznewynagrodzenie zasadniczew wysokości 5700,00 zł,
2) dodatek funkcyjnyw wysokości 2000,00 zł,
3) dodatek specjalnyw wysokości 37% czyli2849,00 zł;
4) dodatek za wieloletniąpracę wg zasad obowiązującychpracowników samorządowych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 roku zawiera
informację, że faktyczny średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnychw 2013 r.
wyniósł 100,9%. Prognozowany w ustawie budżetowej państwa średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnychw 2014 r. wynosi 102,4%.
Wynagrodzenie burmistrza po przyjęciu przez Radę Miejską propozycji zawartych w projekcie
uchwaływzrośnie o 3,8% w stosunku do wynagrodzeniauchwalonego w grudniu 2013r.
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