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UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r.
poz. 567), art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr
223 poz. 1458, zm. z 2009 r. Nr 157, poz 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777,
z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398, zm. z 2009 r. Nr 220, poz.
1721; z 2011 r. Nr 144 poz. 858; z 2012 r. poz. 190) ustala się ,co następuje
§ 1.
Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w następującej
wysokości 10780 zł (słownie dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych), na które składają się
następujące składniki:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 5900 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych),
2) dodatek funkcyjny - 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych),
3) dodatek za wysługę lat 20 % wynagrodzenia zasadniczego - 1180 zł (słownie: tysiąc sto osiemdziesiąt
złotych),
4) dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 1600 zł (słownie:tysiąc sześćset złotych).
§ 2.
Ponadto Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie z właściwymi przepisami przysługują:
nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia wynikające z odrębnych
przepisów.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r..
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Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia
burmistrza.
Na wynagrodzenie składają się następujące składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny
i dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę.
Warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz
maksymalny poziom dodatku funkcyjnego i wysokość dodatku specjalnego określa Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50,
poz. 398 z późn. zm.) Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, burmistrzowi
przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, którego wysokość w tym indywidualnym przypadku
wynosi 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Ustalone - proponowane składniki wynagrodzenia są zgodne ze wszystkimi przesłankami ustawowymi.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz całokształt dotychczasowej działalności Pana Sławomira Napierały, jego
zaangażowanie i osiągane rezultaty pracy na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
czego m.in, dowodem było jednomyślne udzielenie absolutorium za rok 2011, wzorcową współpracę z radą
oraz innymi organami i instytucjami, jak również biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzeń burmistrzów
i wójta gmin powiatu nakielskiego, spośród których wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad
Notecią jest najmniejsze, grupa radnych podpisanych poniżej występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej
w Nakle nad Notecią o dokonanie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
określonego w paragrafie 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały.
W powyższym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
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