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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR III//14
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318,
z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1, 2 i 3, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 2, § 3 ust. 2 pkt. 3 i
§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, poz. 1218, z 2014 r. poz. 958) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Burmistrzowi Lipska wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ……………………….;
2) dodatek funkcyjny w wysokości…………………………;
3) dodatek specjalny w wysokości ……….% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie.
§ 2. Ponadto, Burmistrzowi Lipska zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią
pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 8 grudnia 2014 r.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013
r. poz. 594 z późn. zm.) do właściwości rady należy ustalenie wynagrodzenia Burmistrza.
Kwestię wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru kompleksowo regulują
przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 sierpnia 2013 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późn. zm.)
Składnik
wynagrodzenia

Wynagrodzenie wg przepisów

Wynagrodzenie dotychczas
obowiązujące w Gminie Lipsk

Wynagrodzenie
zasadnicze

od 4.200 zł do 5.900 zł

5.850 zł

dodatek funkcyjny
dodatek specjalny

do kwoty 1.900 zł
1.900 zł
do kwoty 3.120 zł,
3.100 zł,
tj. w wysokości nieprzekraczającej w wysokości 40% łącznie
40% łącznie wynagrodzenia
wynagrodzenia zasadniczego
zasadniczego i dodatku funkcyjnego i dodatku funkcyjnego
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