
Uchwała Nr XLII/364/06
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny.

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.  
o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) w związku  
z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia  02  sierpnia  2005  r.  w  sprawie  zasad  wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223), na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala:

§ 1

1. Ustalić dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwonka-leszczyny następujące wynagrodzenie 
miesięczne:

1)  wynagrodzenie zasadnicze - 4.890,00 zł
2)  dodatek funkcyjny - 1.920,00 zł
3)  dodatek za wysługę lat w wys. 20% -    978,00 zł
4)  dodatek specjalny w wys. 35% wynagrodzenia 

  zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. - 2.383,50 zł
                   _________________________  
                    Razem:                 10.171,50 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2006 r. 



UZASADNIENIE

Wynagrodzenie  Burmistrza  zostało  ustalone  w  sierpniu  2001  r.  i  potwierdzone  
w niezmienionej wysokości w listopadzie 2002 r.
Z  uwagi  na  wzrost  inflacyjny  realna  siła  nabywcza  wynagrodzenia  znacznie  się  obniżyła.  
Ponadto staraniem Burmistrza uzyskano tylko w 2005 r. dotacje w kwocie 23,1 mln zł z tego:
Ekofundusz - 16,5 mln zł
WFOŚ i GW -   0,5 mln zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ZPORR) -   5,4 mln zł
W ramach Sektorowego Programu Europejskiego -   0,2 mln zł
Agencji Nieruchomości Rolnych -   0,5 mln zł
oraz preferencyjne pozyczki z WFOŚ na kwotę -   2,4 mln zł


