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Projekt

z dnia  2 grudnia 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mszczonowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) uchwala się co następuje: 

§ 1. Brak treści 

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Mszczonowa w następującej wysokości: 

1)wynagrodzenie zasadnicze - ..........................zł, 

2)dodatek funkcyjny - ....................................... zł, 

3)dodatek specjalny - ......% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - .............................zł. 

2. Ponadto Burmistrzowi Mszczonowa zgodnie z właściwymi przepisami, przysługują: dodatek za wieloletnią 
pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od .................... . 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mszczonowa W dniu 21 
listopada 2010r. Pan Józef Grzegorz Kurek w wyborach bezpośrednich został wybrany Burmistrzem Mszczonowa. 
Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 
1458 z późn. zm.), czynności z zakresu prawa pracy związane ustaleniem wynagrodzenia burmistrza ustala rada 
gminy w drodze uchwały. Dotychczas Burmistrz Mszczonowa otrzymywał wynagrodzenie wg maksymalnych 
stawek ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r(Dz. U. Nr 50, poz.398), w którym to 
zostały ustalone wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla stanowisk wójtów, 
burmistrzów i prezydentów. W związku z rozpoczęciem nowej kadencji zachodzi koniecznośc ustalenia nowego 
wynagrodzenia dla Burmistrza Mszczonowa. 


