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RADY MIEJSKIEJ w GLINOJECKU

z dnld 29 Iislupadii 2018 r.

w spraw mienia wynagrodzeniaBurmisim Miast: i Gminy Glinnjeck

Na podsuwa m.iausi.2pki.2usiawy zdnia xmaicn W*)Dr nsanmrmdne gminnym („ 07 u
:. ZDIXV po] rm „ zm), arLBuSLZ. ”1.36 u>L17 Sim.38ust. ] uslawy zdnia 21 Iisxupadzi 2008!
opracuwiikżich samunądowych (lj DzU „OIB/., poL izóo „_. zm.) oraz 53 mnpm
i_SóRmpanqdwum Rady Minisimw zdnia ISmaJn ZOIXL wspmwie wynagmdmnia pracowni 'w
ssmmnnmwnii („. DzU z mix r., poz. 935), .: inkze @ za ml z pkl : Slzlulu Gminy Glinoje/ck RudaMigjskx
ncuwsin co naślępuje'

„mnie. się dla Pana Lnkxza Kapczyńxkiegu Burmislrln Miasta iGmiuy Glinujgck miesięcms
wynagrodzeniew wysukości

l)wlingmdmnic zasadnicze w wysokosc. Hamm] LL

(Sławne cncrv tysiące siedemset zlotych),
2) dndmtk fnni ny w wysokości
(«nmie—jed itysiąc dnewięćśłl ”otych).

wotum zl.

3) dudaiuk :pccjalny w kwocie 40% łącznie wynagrodunmzasadniczego
, dudmku funkcyjnego
(słowna; . dvd: Ipiące ›ześćsel czlzrdzie

21.40.00 zl.
i złulych),

4) dadmekm wieiolei pracę w wysaknści wynikającej : pmpisu ar! 3x usmwy a prawwnikach
sumorqduwych. slusuwnie do usłągiięiegu „mz Eumii>lrm slam pmcy (na dzieli podjęcm uchwały wyimsi
on i ›% wynagrodzenia zasadniczego) „ 517.00 :|.

(swine pięc-sni neilemmiśuin Aulych),

Liiclmewynagcdzeniemiesięczne wynosi «1157,00 11.

isimi nie ' więć łysięcy siedeiuwl pięćdmnni siedem „otych)
gz. Tram muc uchwala Nr XVll/IBU/ZOH Rady Miejskiej w Glinojecku : dnia „w cumcn 2017 r w sprawie

ustalenia wynagmamma BnnnisumMiasia . GminyGlinojeck
53. iiyionnnie uchwały powierza się l'rlewudmczącemu Rady Miejskiej w Glinojocku.

u. Uchwala wchudzi w zycie z d m „amin,

mwu mmm rium
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Umaduieuie
Zgodnie „mx usll pm ustawy zdmu Emarca lmn osamorządzie gmmnym (Dz U zzmxn

pol w vc 7m.) - do wyoęezuej właściwi/mści rady gminy nalny nastanie wyuugxuuzeuiu wójta (burmmrza,
pun/dema invasu)„ Problematykę wynagrnduma prucowmknw zatrudnionych na pud>luwie nyboru
kampxnksoun regulują pmpisy uslawy z dnia 21 nsmpuda 2005 r o pracownikach samormdowych (D: w
zzmx r w lZóOzc zm) oraz, Ro1por7w7cnm Rudy Mlmetrów zdnia 15 maja zm.. wspruwie
wy nagradzania pracowników samunąduwych (DL 11 : 20m. poz. 935).
w ›Melle puwulunych wym] prz/:piaów poucmgblnc skladmki wynagmdu .n winny mieccic „ę

w vvahtępuncych wielkościach:

* wyxmgrodzeuie Lasadmcze * 3.400 A do 4 700 z. dla guuu dn ŁS lys mieslkańca'w (włącznik nr ldo
rozpouądzcma 1 Bmhela * stanowiska wójtów, (bnrmlslnów, pmyduumw miast), starostów unmlków
unyeunumn

dodatek funkcyjny do kwmy | vuu zł ma gmin dn 15 ly mienkuńców(zalącauk nr do rozporadumal
s tabela * vmnnwiska uuuaw, (bum: 'trzćw. prezydenuan mi o, smroslćw . marszałków wnyewnazm
, dndutck specjulny ' wkwocic nieplzekracmjąuej 40% lącznie wynagrodwma madmcugn idndatku

funkcylnegn (an se. ml 3 usun-vy i 56 mzpnnąuzen ),

* dudalck [A wiclolcmlą pracę * Inaksymnhnc 20% wyuzgmdmnia muduimgo (an 33 usLI umwy 197
rozpwqdunm)

xx „num. ; powyzszym uwm]: się 13 zasadne pudjęcie przedmiuluwej uchwały

Spurqduh
w a uw [wonwlnspckwr ds obsług Rudy kadr
i nndzum nod pl. slużby zdrowia
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