UCHWAŁA NR II/12/2014
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 23 grudnia 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach sanmorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202) w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2, § 3 ust. 2 pkt
3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1050 z późn.zm.)
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: 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset 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: 1.920,00 zł (słownie:jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia
złotych 00/100)
4. dodatek za wieloletnią pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z właściwymi
przepisami.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Uprawnienie Rady Miejskiej do uastalenia wynagrodzenia Burmistrza wynika z art.18 ust.2
pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym.
W minionej kadencji Burmistrz Grzegorz Kupczyk wielokrotnie podkreślał, że Toszek wymaga rozsądnego
gospodarowania oraz inwestycji, co jednakże nie może się odbyć bez racjonalizacji kosztów
funkcjonowania samorządu. W opinii Rady Miejskiej ustalenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza
Toszka na poziomie określonym niniejszą uchwałą jest realnym krokiem w kierunku takiego typu myślenia.
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