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UCHWAŁA NR III.14.2014
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.1)) i art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1202) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 i 1218 oraz z 2014 r. poz.958) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Białej Pana Edwarda Plicko, w następującej 
wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie …………….. zł,

2) dodatek funkcyjny - w kwocie ……………… zł,

3) dodatek specjalny w wysokości ……… % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 
w kwocie ………….. zł,

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ………% wynagrodzenia zasadniczego,
w kwocie …… zł.

§ 2. Dodatek, o którym mowa w §1 pkt 4 począwszy od …………………………………. wzrośnie o 1%  za 
każdy przepracowany następny rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 8 grudnia 2014 r.

1) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
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UZASADNIENIE

Wynagrodzenie dla burmistrza ustala w drodze uchwały Rada Miejska zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2013 r. poz.594
z późn. zm.) oraz art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (
Dz.U z 2014 r. poz. 1202)
Wysokość wynagrodzenia ustala się w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U.
z 2013 r. poz. 1050 i poz. 1218 oraz z 2014 r. poz. 958)
Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia zawiera I Tabelę stanowiska wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast”, w której to określono kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.
Zgodnie z obowiązującą tabelą burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców może otrzymać
wynagrodzenie:
wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4200 – 5900 zł
maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 1900 zł
Ponadto zgodnie z § 6 cytowanego wyżej rozporządzenia, burmistrzowi przysługuje dodatek
specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2010 r. o pracownikach
samorządowych , pracownikom samorządowym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę .
Stosownie do art. 38 ust. 1 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.
Burmistrz przed objęciem funkcji prowadził własną działalność gospodarczą lecz okres tej pracy
nie zalicza się do stażu pracy uprawniającego do przyznania dodatku za wieloletnią pracę.

Opracowała:
Grażyna Biały
SekretarzGminy Biała

10 grudnia 2014 r.
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