
Uchwała Nr II/      /14
Rady Miasta Hajnówka

z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) oraz
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009  r.  w  sprawie  wynagradzania
pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050,  poz. 1218, z 2014 r. poz. 958)
uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Hajnówka
Jerzego Siraka od dnia 01 grudnia 2014 r.:

1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 6 000 zł
2. Dodatek funkcyjny w wysokości - 1 970 zł
3. Dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie od

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3 188 zł
4. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20%

od wynagrodzenia zasadniczego - 1 200 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Traci moc uchwała Nr I/3/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk



UZASADNIENIE

W  dniu  1  grudnia  2014  roku  Rada  Miasta  Hajnówka  ustaliła  wynagrodzenie
miesięczne Burmistrza Miasta Hajnówka w kwocie brutto 12 540 zł.

Zgodnie  z  art.  37  ust.  3  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18
marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz.
1050,  poz. 1218, z 2014 r. poz. 958) maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w
art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z
późn. zm.). Aktualnie kwota ta wynosi 12 365,22 zł.

W związku z powyższym proponuje się ustalić wynagrodzenie miesięczne Burmistrza
Miasta Hajnówka w kwocie 12 358 zł brutto.

Mając na uwadze powyższe aspekty, proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej
formie.


