UCHWAŁA Nr 11lllll2014
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 18 grudnia 2014r.
w

sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sierpca.

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z2013r., poz.594 zezm.),ań'.8ust.2 jart.36 ust. 1,2,3i4 ustawy z
dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U' z 2o14r poz. 12o2
), s1
pkt 3' s3 ust 1pkt2 iust2 pkt3 is6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U' z 2O13r., poz. 1050) Rada
Miejska uchwala, co następuje:

s1.
Ustala się dla Pana Jarosława Marcina Perzyńskiego Burmistrza Miasta
Sierpca wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto 9 450,00zł (słownie:
dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych ), w tym:

-

wynagrodzenie zasadnicze 5 000,00

złotych),

-

-

zł (słownie: pięć tysięcy

dodatek funkcyjny: 2 000,002ł (słownie: dwa tysiące złotych),
dodatek specjalny w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego
dodatku funkcyjnego w kwocie 2 450zł (słownie: dwa tysiące
czterysta pięćdziesiąt złotych),

i

dodatek za wysługę lat w wysokości 0% wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie zero
(słownie: zero złotych).

A

s2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady oraz
Skarbnikowi Miasta.

s3.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia,
8 grudnia 2014 r.

z

mocą obowiązującą od dnia

PRzEWoDNlczĄcA

UZASADNIENIE
W związku z wyborem na Burmistza Miasta Sierpca Pana Jarosława Marcina Pezyńskiego
i złożonym pŻez Niego ślubowaniem W dniu 8 grudnia 2014r. zachodzi koniecznośó ustalenia
wynagrodzenia za pra:ę, ktÓre jest nieodzownym elementem Wynikającym z nawiązania
stosunku pracy.

Zgodnie
W

z

ustawą

drodze uchwały.

o

samorządzie gminnym wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Składniki
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Razem

4 5002ł
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Liczony od
wynagrodzenia
zasadniczego
L2 540zł
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