UCHWAŁA Nr III/13/2006
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 11 grudnia 2006r.

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
22 marca 2001r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593 ze
zmianami) w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia
2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr
146, poz. 1223; z 2006r. Nr 39, poz. 272) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się dla Wójta Gminy Krzykosy Andrzeja Janickiego wynagrodzenie
miesięczne w następujących wysokościach:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości

3550,00 zł

2) dodatek funkcyjny w wysokości

1150,00 zł

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego

710,00 zł

4) dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie

940,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 6
grudnia 2006r..

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Zając

UZASADNIENIE
do projektu uchwały
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia __ grudnia 2006r.

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Art. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych daje do wyłącznej
kompetencji Radzie Gminy ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.
Wynagrodzenie dla Wójta zostało ustalone z uwzględnieniem rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264 ze
zmianami).
Z dniem 6 grudnia 2006r. funkcję Wójta Gminy Krzykosy objął Pan Andrzej
Janicki w związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia wynagrodzenia.
Z powyższych względów podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

