
UCHWAŁA NR II/11/06

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY

z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie przyznania burmistrzowi ChełmŜy dodatku specjalnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr175, poz. 1457 oraz z 2006r.
nr 17 poz.128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806,
z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020, z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz.
1201 oraz Nr 170, poz. 1218) w związku z § 7 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 oraz z
2006r. Nr 39, poz. 272) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyznaje się Panu Jerzemu Czerwińskiemu – burmistrzowi ChełmŜy dodatek specjalny w
kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej ChełmŜy.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                            Rady Miejskiej

 

                                                                                         Janusz Kalinowski

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr II/11/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie
przyznania burmistrzowi ChełmŜy dodatku specjalnego.

 

Stosownie do art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, do
wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy ustalanie wynagrodzenia burmistrzowi miasta. RównieŜ

art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych wskazuje , iŜ w
imieniu gminy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec burmistrza wykonuje organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, a więc w tym wypadku rada gminy.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach
powiatowych i urzędach marszałkowskich, m.in. burmistrzowi miasta przysługuje dodatek
specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

W związku z wyborem pana Jerzego Czerwińskiego na Burmistrza Miasta ChełmŜy istnieje
konieczność ustalenia istotnych warunków zatrudnienia, w tym w szczególności wysokości
poszczególnych składników wynagrodzenia, w tym m.in. wysokości dodatku specjalnego.
Zaproponowana w uchwale wysokość dodatku specjalnego mieści się w średnich wartościach w/w
przedziału i odpowiada wysokości dodatku, jaki otrzymywał burmistrz ChełmŜy w ubiegłej
kadencji.

Biorąc pod uwagę powyŜsze podjęcie uchwały jest uzasadnione.


