
Uchwala NrXXU2l4/12
Rady Miejskiej w Jpdrzejowie
zdnia23 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz4dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. l59l zp62n. zm. )
oraz art.4 ust. 1 pkt 1 lit c, art. 8 ust. 2, art.36 ust.3 i art.38 ust.1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dolvych ( Dz. U. Nr 223, poz.
1458, zp62n. zm.) orazprzepis6w rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowy ch (Dz.
U. Nr 50, poz.398 zp62n. zm.) Rada Miejska w Jqdrzejowie uchwala
co nastEpuj e:

$ 1. Ustala sip miesiEczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Jgdrzejowa
Pana Marcina Piszczka w nastqpuj 4cej wysokoSci:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie
- dodatek funkcyjny w kwocie

- 6.000,00 zl
- 2.100,00 zl

- dodatek za wieloletniq pracQ w wysokoSci 71%o wynagrodzenia
zasadniczeso w kwocie - 660,00 zl

- dodatek specjalny w wysokoSci 28 Yo wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego w kwocie - 2.268,00 zl.

g 2. Traci moc uchwala Nr IIl2/10 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie z dnia
13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Jgdrzejowa.

$ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem 01 czerwca 2012 roku.

Przewodnicz4cy
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

mgr Pawel Bla; lewtcz



U Z A S A D N I E N I E

Burmishz Miasta Jgdrzejowa Pan Marcin Piszczek od pocz4tku swojej kadencji pracuje bez
zastepcy kieruj4c pracami samorzqdu miejskiego, nadzorujqc pracg calego urzEdu oraz
wszystkie inwestycje. Pelniqc swoiq funkcjg samodzielnie musi sprosta6 wielu obowi4zkom.
wynagrodzenie burmistrza ustalone na pocz4tku kadencji na poziomie wynagrodzenia
poprzedniego burmistrza nie bylo dotychczas podwyZszane i nie jest adekwatne do
wykonl"wanych obowiqzk6w. Dodatkowo nale2y zaznaczyt, co wynika mipdzy innymi z
informacji prasowych, ze wynagrodzenie Burmistrza Miasta Jpdrzejowa jest jednym z
naj ni2szych w powiecie i Edrzej owskim a kierowana prz ez niego gmina nale2y do naj wigkszej
w powiecie j gdrzej owskim.
Projekt uchwaly starowiqcy propozycjE podwy2szenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Jqdrzejowa zostal ustalony zgodnie z ustaw4 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz4dowych ( Dz. U. Nr 223, po2.1458, z p6in. zm. ) onz rczporzqdzeniem Rady
Ministr6w z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych
( Dz. U. Nr 50 poz. 398, z p62n. zm.). Zmiana wynagrodzenia dotyczy wysokoSci
wyragrodzenia zasadniczego i dodatku specjalnego. proponowana do uchwalenia wysokosd
skladnik6w wynagrodzenia miesigcznego jest zgodna z tabel4 stawek wynagrodzeri dla
burmistrz6w w gminach powyzej 15 tysigcy mieszkaric6w. Tak ustalone wynagrodzenie nie
przekracza siedmiokrotnodci kwoty bazowej okedlonej w ustawie budzetowej-na rok 2012
dla os6b zajmujqcych kierownicze stanowiska pafstwowe.


