
Uchwała Nr II/12/14 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 29 grudnia 2014 r. 

 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. 

U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.                              

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) w oparciu o uregulowania 

zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1786) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Rada Miejska w Pyzdrach 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Rada Miejska w Pyzdrach ustala Panu Przemysławowi Dębskiemu piastującemu 

funkcję Burmistrza Pyzdr, następujące miesięczne wynagrodzenie: 

1) wynagrodzenie zasadnicze 5.000,- zł 

2) dodatek stażowy (10%)  500,- zł 

3) dodatek funkcyjny 1.500,- zł 

4) dodatek specjalny w wysokości 20 % (tj. od wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego) w kwocie 1.300,- zł 

`  _________________ 

   Razem 8.300,- zł 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 przyznaje się od daty objęcia funkcji Burmistrza 

Pyzdr. 

§ 2 

Wszelkie zmiany, bądź uzupełnienia któregokolwiek ze składników wynagrodzenia 

Burmistrza Pyzdr wymagają dla swej ważności stosownej uchwały Rady Miejskiej                     

w Pyzdrach za wyjątkiem wzrostu dodatku stażowego za kolejny przepracowany rok. 

 

§ 3 

Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Pyzdr związane z nawiązaniem                        

i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyzdrach,                 

a pozostałe czynności (za wyjątkiem ustalania wynagrodzenia, które określa Rada Miejska             

w drodze uchwały) Sekretarz Pyzdr. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2010 r.                     

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr Pana Krzysztofa Strużyńskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

/-/Elżbieta Kłossowska 



 

 

UZASADNIENIE 

 
do Uchwały Nr II/12/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 29 grudnia 2014 r. 

 

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) czynności z zakresu prawa pracy wobec 

Burmistrza w zakresie ustalenia wynagrodzenia, ustala Rada Miejska w drodze uchwały. 

Początek kadencji jest odpowiednim czasem do uregulowania warunków finansowych 

pracy nowo wybranego Burmistrza. 

Zaproponowana w projekcie uchwały wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do 

wielkości gminy oraz uposażeń włodarzy gmin ościennych o podobnych wielkościach.  
 

Wobec czego podjęcie proponowanej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Przemysław Dębski 

 

 

 

 


