UCHWAŁA NR II/10/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r.
poz. 994 ze zm.), art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1260), w związku z § 6 - § 7 oraz załącznikiem nr 1 tabela I. B. rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Burmistrzowi Miasta Chojnowa Janowi Serkiesowi miesięczne wynagrodzenie, na które
składają się:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnej,
2) dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnej,
3) dodatek specjalny w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 2. Rzeczywista kwota do wypłaty składników wynagrodzenia, o których mowa w § 1 nie może, zgodnie
z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.
,poz. 1260), przekroczyć w okresie miesiąca, siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U.z 2018 r. poz. 373 ze zm.).
§ 3. Uchwała stanowi podstawę do naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia, o którym jest mowa
w § 1.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia złożenia ślubowania przez
Burmistrza Miasta Chojnowa, tj. od dnia 20 listopada 2018 r.
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UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR II/10/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z
2018 r. poz. 994) ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta należy do wyłącznej właściwości
rady gminy.
Propozycję wynagrodzenia Burmistrza w wysokości określonej niniejszą uchwałą, przygotowano
zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.z 2018 r. poz. 936) § 6-§ 7 oraz
załącznik nr 1 tabela I.B.
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