UCHWAŁA NR XLVIII/408/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 1, § 6 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 936)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Toszka - Panu Grzegorzowi Kupczykowi
w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100),
2) dodatek funkcyjny w kwocie: 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100),
3) dodatek specjalny w wysokości: 30% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
w kwocie: 1.890,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
4) dodatek za wieloletnią pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z właściwymi przepisami.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia
organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. W związku z wydaniem znowelizowanego
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), załącznik nr 1 do w/w aktu określający wykaz stanowisk,
kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na
poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru,
powoduje konieczność dostosowania dotychczasowego wynagrodzenia Burmistrza Toszka do stawek
obowiązujących od 1 lipca 2018 r.
W świetle znowelizowanych stawek wynagrodzenie zasadnicze dla burmistrza w gminie do 15 tyś.
mieszkańców waha się w przedziale od 3.400,00 złotych do 4.700,00 złotych, natomiast dodatek funkcyjny
został określony na maksymalnym poziomie 1.900,00 złotych. Ponadto, wysokość dodatku specjalnego
określonego procentowo, zgodnie z dyspozycją § 6 w/w rozporządzenia, w wysokości wynoszącej co
najmniej 20% i nie przekraczającej 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Dotychczasowe wynagrodzenie Burmistrza Toszka wynosiło:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),
2) dodatek funkcyjny w kwocie: 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
3) dodatek specjalny w wysokości: 30% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego w kwocie: 2.130,00 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści złotych 00/100).
Powyższe składniki wynagrodzenia zostały przyznane Burmistrzowi Toszka Uchwałą Nr
XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016 r.
W związku z powyższym przedmiotowy projekt uchwały uwzględnia wynagrodzenie zasadnicze
Burmistrza Toszka na najwyższym z dopuszczalnych rozporządzeniem poziomie, natomiast dodatek
funkcyjny i dodatek specjalny pozostają na tym samym poziomie.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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