UCHWAŁA NR 41/V/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.8 ust.2 i art.36 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) i na podstawie § 1pkt 3 i pkt 6-8, § 3 ust.2 pkt 3 oraz §
6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) Rada Miejska Węglińca uchwała, co następuje:
§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec, Panu Andrzejowi
Kutrowskiemu w następującej wysokości:
1. wynagrodzenie zasadnicze - 5.200,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dwieście/00),
2. dodatek funkcyjny - 1.900,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset/00),
3. dodatek specjalny w wysokości 26 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj w kwocie
1.846,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset czterdzieści sześć/00),
4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.040,00 zł (słownie
złotych: jeden tysiąc czterdzieści/00);
5. ponadto Burmistrzowi przysługuje nagroda jubileuszowa i inne świadczenia wynikające z właściwych
przepisów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Węglińca.
§ 3. Traci moc uchwała nr 4/II/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgłiniec.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.
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Uzasadnienie
Art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stwierdza, że do wyłącznej właściwości
rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie
sprawozdań zjego działalności. Art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
stwierdza, że czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), związane
z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady Gminy, a pozostałe czynności wyznaczona przez wójta ( burmistrza, prezydenta Miasta) osoba zastępująca lub sekretarz Gminy, z tym że
wynagrodzenie wójta ustala rada Gminy, w drodze uchwaly. Art. 36 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych stwierdza, że wójtowi ( burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz
marszałkowi Województwa przysługuje dodatek specjalny. Na podstawie 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych osobom, o których mowa w art. 36 ust
3 ustawy o pracownikach samorządowych przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nie przekraczającej
40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy,
miast ( miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie nieprzekraczajacej 50% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa m.in. stawkę wynagrodzenia zasadniczego,
maksymalny poziom dodatku funkcyjnego oraz wysokość dodatku specjalnego pracowników samorządowych
zatrudnionych m.in. na podstawie wyboru. Wynagrodzenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec podobnie jak
innych pracowników samorządowych ustała się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wynagrodzenie burmistrza w wysokości określonej
niniejszym projektem uchwaly przygotowano zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń dla burmistrzów w gminach
do 15.000 mieszkańców w zakresie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek specjalny jest
obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia burmistrza - proponuje się przyznać go w wysokości 40 % łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Ustalone uchwałą wynagrodzenie nie przekracza
siedmiokrotności kwoty bazowej (1.766,46 zł x 7 =12.365,22 zł) określonej w ustawie budżetowej na rok 2010 dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W związku z wykonaniem pracy w nienormowanym czasie
pracy oraz złożonością występujących zadań i problemów w gminie Węgliniec podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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