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UCHWAŁA NR XIV.132. 2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza   Białej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2015 r., poz. 
1515 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 ( Dz. U. 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.2)) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz.1786)  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  20 % wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie …… zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III.14.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą  obowiązującą od dnia 1 marca 2016 r.

1) Zm. poz. 1045 i 1890.
2) Zm. z 2015 r. poz. 1045 i 1220.
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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 2015 r. poz.1515 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 z późn. zm)
Wysokość wynagrodzenia ustala się w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U.
z 2014 r. poz. 1786)
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 rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Obecne wynagrodzenie Pana Burmistrza jest następujące:

1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie 5.000 zł;
2) dodatek funkcyjny - w kwocie 1.300 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego, tj. w kwocie 1.890 zł;
4) dodatek za wieloletnia prace w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie

1.000 zł.
Nowe propozycje poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza zostaną przedstawione
przez Kluby Radnych Rady Miejskiej w Białej.

Opracowała:

Grażyna Biały
Sekretarz Gminy Biała

Biała, dnia 15 marca 2016 r.
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