
Zgodnie z § 10 Statutu Związku Gmin „ Aqua Silesia” kadencja zgromadzenia 

wspólników Związku Gmin Aqua Silesia trwa 4 lata liczyć od dnia wyborów burmistrza i 

wyznaczenia wszystkich przedstawicieli na członków Zgromadzenia. 

Poprzednia kadencja Zgromadzenia upłynęła wraz z kadencją burmistrza  w związku z 

tym przedkłada się Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia nowych 

przedstawicieli Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua Silesia na kadencję 2010 – 

2014. 

Zgodnie z § 9 ust.2 Statutu Związku , członkami Zgromadzenia są Wójtowie i 

Burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku , oraz po dwóch dodatkowych przedstawicieli z 

każdej gminy uczestniczącej w Związku, wyznaczonych uchwałą danej rady.   

 

Sporządziła : 

G. Prokopowicz  

Inspektor ds. obsługi rady 

 

Biała, dnia 8 grudnia 2014r.  

 

Uzasadnienie : 

Zgodnie z art. art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i § 72 ust.1 Statutu 

Gminy Biała Rada na pierwszej sesji po wyborach w drodze uchwały ustala skład liczbowy komisji 

stałych. 

 Uzasadnienie 

Zgodnie z art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym     i § 22 

ust.1 Statutu Gminy Biała Rada najpóźniej na drugiej sesji nowej kadencji wybiera 

Przewodniczących stałych komisji Rady  z nieograniczonej listy kandydatów zgłoszonych przez 

radnych , w drodze głosowania jawnego. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym     i § 72 

ust.2 Statutu Gminy Biała Rada najpóźniej na drugiej sesji po wyborach przewodniczących 

komisji, Rada podejmuje uchwały określające składy osobowe komisji. Propozycje do składów 

osobowych komisji przedstawia Radzie przewodniczący komisji. 

 

 

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 

Sekretarz Gminy Biała 

 

10 grudnia 2014 r. 

 
 

 

 

 
 


