
UCHWAŁA NR II/15/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.); art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się dla Pana Marcina Marca - Burmistrza Sandomierza - wynagrodzenie            miesięczne 

w następującej wysokości:

1. Wynagrodzenie zasadnicze 4 800,00 złotych.

2. Dodatek funkcyjny w kwocie 2100,00 złotych.

3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego, co stanowi             
kwotę 960,00 złotych.

4. Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku        
funkcyjnego, co stanowi kwotę 2760,00 złotych.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia złożenia ślubowania 

przez Burmistrza Sandomierza.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

Art 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa właściwość rady gminy,

w tym między innymi do ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i

dodatku funkcyjnego są adekwatne do wkładu pracy i zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz

lokalnej społeczności. Z uwagi na złożoność spraw prowadzonych przez Burmistrza Miasta, duży stopień

ich trudności oraz stałą dyspozycyjność na zajmowanym stanowisku przysługuje równiez dodatek specjalny

w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Zgodnie z obowiązującymi

przepisami Burmistrzowi Miasta nie przysługują żadne nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy

zawodowej.

W projekcie budżetu na 2019 rok przewidziano środki na wynagrodzenie Burmistrza Miasta

w powyższej wysokości.
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