
UCHWAŁA NR LXVII/542/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)1), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)2) oraz § 1 pkt 3 i § 6 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 
( Dz. U. z 2018 r. poz. 936) Rada Miejska uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w następujących wysokościach: 

1) wynagrodzenie zasadnicze: - 4 800,00 zł 

2) dodatek funkcyjny - 2 100,00 zł 

3) dodatek specjalny w wys. 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. 

Tracą moc Uchwała nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i Uchwała nr XIX/181/16 Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 poz. 1000. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 1930.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVII/542/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późń. zm. ) czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący 
rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) osoba 
zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenia wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały. 
Wobec zmiany przepisów tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) konieczne jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały przez Radę Miejska w Staszowie. 
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