Uchwała nr IV/31/07
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 14 lutego 2007r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Słubic i powierzenia Przewodniczącemu Rady
Miejskiej wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Burmistrza
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku
z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j.
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i
urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 146, poz. 1223 ze zmianami),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Słubicach ustala z dniem 01.02.2007r. wynagrodzenie
Burmistrza Słubic w sposób następujący:
1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 890,00 zł
2. Dodatek funkcyjny
1 920,00 zł
3. Dodatek specjalny w wysokości 36% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego
4. Dodatek staŜowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
§ 2. Dokonanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Słubic,
z wyjątkiem prawa do ustalania wynagrodzenia, powierza się Przewodniczącemu
Rady Miejskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w
Słubicach.
§ 4. Tracą moc uchwały:
1. Nr XXX/307/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2005r., w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Słubic.
2. Nr XLI/404/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 marca 2006r., w sprawie
powierzenia wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Burmistrza Słubic Przewodniczącemu Rady.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie wynagrodzenia
Burmistrza Słubic i powierzenia Przewodniczącemu Rady wykonywania czynności w
sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Słubic

Zgodnie z art. 18, ust. 2, pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o
pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze zmianami),
do właściwości Rady naleŜy, m.in. prawo do ustalania wynagrodzenia Burmistrza i
wykonywanie wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Ustalenie
wynagrodzenia Burmistrza naleŜy do wyłącznej właściwości Rady. Natomiast moŜe
ona upowaŜnić Przewodniczącego Rady do wykonywania czynności z zakresu prawa
pracy (udzielanie urlopów, delegacje, sprawy ubezpieczeniowe, itp.).
W związku z wyborem w dniu 26 listopada 2006r. Burmistrza Słubic,
przedkłada się uchwałę w sprawie ustalenia dla niego wynagrodzenia oraz
powierzenia Przewodniczącemu wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
celem jej podjęcia.
NaleŜy nadmienić, Ŝe w przedłoŜonej uchwale – w części dotyczącej
wynagrodzenia, poszczególne składniki pozostają w takiej samej wysokości jakie
zostały ustalone przez Radę Miejską w dniu 31 maja 2005r. (uchwała Nr
XXX/307/05). Natomiast powierzenie Przewodniczącemu wykonywanie czynności z
zakresu prawa pracy ma na celu usprawnienia funkcjonowania urzędu i skrócenia
czasu załatwiania spraw.

Słubice, dnia 06 lutego 2007r.

