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w sprawie ustaienia wynagrodzenia Burmistrza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz^dzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ;
art. 4 pkt 1 lit. c , art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o
pracownikach samorz^dowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad
wynagradzania pracownikow samorz^dowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.)
uchwala si? co nast?puje:
§1
Ustala si? wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, w okresie od
dnia 5.12.2010r. do dnia 30.06.2012r., naktore skladaj^si?:
a) wynagrodzenie zasadnicze wkwocie

5.300zi

b) dodatek funkcyjny w kwocie

1.900zt

c) dodatek specjalny w wysokosci 30% wynagrodzenia zasadniczego i
dodatkuftmkcyjnegow kwocie

2.160z}

d) dodatek za wieloletni^_prac? w wysokosci 20% wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie

1.060z}
§2

Ustala si? z dniem 1 lipca 2012r. wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum, na ktore skladaj^. si?:
a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie

5.900z}

b) dodatek funkcyjny w kwocie

1.900z}

c) dodatek specjalny w wysokosci 35% wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego w kwocie

2.730z}

d) dodatek za wieloletni^ prac? w wysokosci 20% wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie
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§3
Traci moc uchwaJa Nr XXVI/181/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
5 lipca 2008 roku w sprawie ustaienia wynagrodzenia Burmistrza .
§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia .
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Uzasadnienie:
Zgodnie z przq>isami ustawy o pracownikach samorz^dowych i ustawy
o samorz^dzie gminnym kompetencje w zakresie zasad ustalania wynagrodzema
dla Burmistrza ma wyt^cznie Rada Gminy. Wynagrodzenie to ustala si?
w oparciu o tabel? stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego oraz zasady przyznawania dodatku specjalnego zawarte w
Rozporz^dzeniu Rady Ministrow z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad
wynagradzania pracownikow samorz^dowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.).
Wynagrodzenie dla Burmistrza w okresie od 5.12.2010r. do dnia 30.06.2012r.
bylo wypiacane zgodnie z uchwal^Nr XXVI/181/08 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 5 lipca 2008 roku w sprawie ustaienia wynagrodzenia Burmistrza,
poniewaz uchwala ta byla bezterminowa w stosunku do Burmistrza rozumianego
jako stanowisko pracy, a nie do konkretnej osoby.
Jednak z tresci art. 73 § 2 Kodeksu Pracy jednoznacznie wynika, ze stosunek
pracy z wybom rozwi^zuje si? z wygasni?ciem mandatu. Zatem Rada Miejska z
uwagi na powstanie nowego stosunku pracy obowi^zana jest ustalic
wynagrodzenie Burmistrza na okres nowej kadencji.
W zwi^zku z tym za okres kadencji, ktory juz uplyn^ nalezy okreslic
wynagrodzenie w wysokosci jak^ Rada Miejska ustalila w uchwale Nr
XXVI/181/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 lipca 2008 roku, poniewaz
domniemywac nalezy, ze wol^ stron stosunku pracy bylo ustalenie
wynagrodzenia na poziomie wynagrodzenia w poprzedniej kadencji.
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