UCHWAŁA NR 467/XLVI/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), art. 8 ust. 2
i art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia
21 listopada
2008 r.
o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z 2017 r., poz. 60 i 1930), §
6 i załącznika nr 1 I Tabela lit. B Lp. 3 tiret drugie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) Rada Miejska w Śremie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się od 1 lipca 2018 r. dla Burmistrza Śremu następujące
wynagrodzenie:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800,00 zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie 2100 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2760,00 zł;
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie 960,00 zł.
Łączne wynagrodzenie miesięczne w kwocie 10620,00 zł.
§ 2. Burmistrzowi Śremu przysługują ponadto inne świadczenia związane
ze stosunkiem pracy, przewidziane przepisami prawa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Śrem.
§ 4. Traci moc uchwała nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
18 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 467/XLVI/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, od 1 lipca 2018 r.
obowiązują nowe kwoty poszczególnych składników wynagrodzenia.
Zgodnie przepisami prawa wynagrodzenie Burmistrza Śremu obejmuje
składniki w następujących kwotach:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie

4800,00 zł

- dodatek funkcyjny w kwocie

2100,00 zł

- dodatek specjalny w kwocie

2760,00 zł

- dodatek za wieloletnią pracę w kwocie

960,00 zł

Łączna kwota wynagrodzenia wynosi 10620,00 zł i jest niższa od
dotychczasowego wynagrodzenia Burmistrza Śremu o 1745 zł.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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