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UCHWAŁA NR III/6/10
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. - Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. 
o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich 
(Dz. U. Nr 146 poz. 1223 z 2005 r. z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Komisji Budżetowej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla Pana Zdzisława Czucha Burmistrza Miasta Kościerzyna wynagrodzenie 
miesięczne: 

- wynagrodzenie zasadnicze określone w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia w pkt 4 dla wójtów 
i burmistrzów w gminach powyżej 15 tyś do 100 tyś mieszkańców w wysokości 96% wynagrodzenia 
maksymalnego, 

- dodatek funkcyjny w wysokości 94% dodatku maksymalnego, 

- dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 

- dodatek za wysługę lat według obowiązujących przepisów. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/231/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 września 2008r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 8 grudnia 2010r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie

W związku z wyborem Pana Zdzisława Czucha na stanowisko Burmistrza Miasta Kościerzyna proponuje 
się ustalenie wynagrodzenia według zasad określonych w niniejszym projekcie uchwały. Zgodnie z ww. 
zasadami proponowane wynagrodzenie wynosiło by; 
- wynagrodzenie zasadnicze 5.760 zł, 
- dodatek funkcyjny 1.974 zł, 
- dodatek specjalny 3.093,60 zł, 
- dodatek stażowy 1.152 zł tj. łącznie 11.979,60 zł. 
Stawki maksymalne obecnie obowiązujące w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wynoszą 
- wynagrodzenie zasadnicze 6.000 zł, 
- dodatek funkcyjny 2.100 zł, 
- dodatek specjalny 40% liczone od dwóch ww. składników 3.240 zł, 
- dodatek stażowy 1.200 zł co daje łączne wynagrodzenie w kwocie 12.540 zł. 


