Uchwała Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2014 r.
w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c

ustawy z dnia

21. listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1202),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18. marca.2009 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz. 1050) Rada Miejska Kościana
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Miasta Kościana, Pana Michała Jurgi
w następującej wysokości:
a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6.000,00 zł
b) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.200,00 zł
c) dodatek funkcyjny w kwocie 2.100,00 zł
d) dodatek specjalny w kwocie 1.800,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kościana.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/11/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 09.12.2010 r. w sprawie
wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 27 listopada 2014 r.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) , do wyłącznej właściwości rady gminy
należy ustalanie wynagrodzenia burmistrza, pracownika samorządowego zgodnie z art. 2,
art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 21. listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zmianami).
Do ustalenia wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18. marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (tekst
jednolity Dz.U.z 2013 r. poz.1050 ze zmianami)
Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz

Strona 2

