UCHWAŁA NR LIX/395/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lądka-Zdroju
Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 994) oraz art. 8 ust. 2 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), Rada
Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się składniki wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Lądka-Zdroju w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze: 4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100);
2) dodatek funkcyjny: 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100);
3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2. Ponadto Burmistrzowi Lądka-Zdroju przysługują zgodnie z odrębnymi
wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

przepisami:

dodatek

za

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/223/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Lądka-Zdroju.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2018r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek

Id: A4CD3CC8-8974-414B-B0B4-FCD252E228B1. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lądka-Zdroju

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej
właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia burmistrza. Także ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorządowych w art.8 ust.2 stanowi, że czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązywaniem 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 uchwały.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych wynagrodzenie burmistrza może kształtować się następująco:
1/ wynagrodzenie zasadnicze od 3.400 zł do 4.700 zł
2/dodatek funkcyjny do kwoty 1.900 zł
3/ dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40%
łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
4/ 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.
Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską Lądka-Zdroju konieczne jest ze względu na zmianę
przepisów tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936).

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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