
 
                                             
                                               UCHWAŁA NR  XXVII/ 182  /2008   
                    RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 
               
                                                      z dnia 22 grudnia 2008r. 
 
                 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp. 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 
1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze zmianami) w 
związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach 
powiatowych i urzędach marszałkowskich  (Dz.U. Nr 146, poz.1223 ze zmianami),  
Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje : 
 
 § 1.W uchwale nr XII/70/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17  lipca 2007r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza, w § 1 pkt 2  otrzymuje brzmienie: 
„2) dodatek funkcyjny w wysokości  85% maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego,  
      wskazanego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia,  I Tabela, Lp. nr 4, stanowisko  
      burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców”. 
 
 § 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej  
w Książu Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2008r. 
 
 
                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                         w Książu Wlkp.  

    /-/  Paweł Walkowiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    UZASADNIENIE 
 
do uchwały nr XXVII/ 182  /2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008r. 
 
 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy 
ustalenie wynagrodzenia Burmistrza. Składniki wynagrodzenia Burmistrza i ich wysokość 
określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach 
powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U Nr 146, poz.1223 ze zmianami).  
 Zmiana uchwały w zakresie dodatku funkcyjnego uzasadniona jest ustaleniem przez 
n/w Rozporządzenie tegoż dodatku począwszy od dnia 1 stycznia 2008r., w wysokości 
wyższej niż to ma miejsce w uchwale nr XII/70/2007  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 
17 lipca 2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp. Dotychczasowy  
dodatek funkcyjny ustalony był powyższą uchwałą w wysokości 70% maksymalnej kwoty 
dodatku funkcyjnego wskazanego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia, I Tabela, Lp.nr 4 
stanowisko burmistrz w gminie do 15 tys.mieszkańców. 
Od  dnia 1 stycznia 2008r., zgodnie z nowelizacją z dnia 22 kwietnia 2008r. Rozporządzenia 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach 
gmin, starostwach powiatowych (Dz.U. Nr 73, poz.431), dodatek funkcyjny przysługuje 
Burmistrzowi w granicach wynoszących od 1500,00 zł do 1900,00 zł. 
Odnosząc maksymalną w/w stawkę 1900,00 zł do procentowej wysokości tegoż dodatku 
(70%) ustalonej dotychczas przez Radę Miejską w Książu Wlkp. otrzymuje się kwotę 
1330,00 zł  a  więc poniżej minimalnego dodatku przysługującego Burmistrzowi. 
 Z tego względu  niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r. 
 
 
                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                         w Książu Wlkp.  

    /-/  Paweł Walkowiak 
 
 
 


