UCHWAŁA NR XXVII/ 183 /2008
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 22 grudnia 2008r.

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. Ustala się wynagrodzenie dla Burmistrza Książa Wlkp. :
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 85% maksymalnej kwoty wynagrodzenia
zasadniczego wskazanego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia, I Tabela, stanowisko
burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców
2) dodatek funkcyjny w wysokości 85% maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego,
wskazanego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia, I Tabela, stanowisko burmistrz w
gminie do 15 tys. mieszkańców
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
§ 2. Przez Rozporządzenie, o którym mowa w § 1 należy rozumieć 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).
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w
Książu Wlkp.
§ 4.Traci moc uchwała nr XII/70/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 lipca
2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.
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UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVII/183 /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). Rada
Miejska w Książu Wlkp. biorąc pod uwagę charakter pracy Burmistrza oraz ogrom i
złożoność zadań realizowanych przez gminę, uznała za uzasadnione ustalenie wynagrodzenia
Burmistrza, zgodnie z niniejszą uchwałą.
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