
Uchwała Nr XVIII – 131 / 08
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806 z 
2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, 
poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218)  art.4 pkt.1 i art. 20 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1593, z 2002 r. Nr 113, 
poz.984 i Nr 214, poz.1806 z 2005 r. Nr 10, poz.71 i Nr 112, poz.1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz.549, Nr 169, 
poz.1201 i Nr 170, poz.1218) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz.1223, z 2006 r. Nr 39, poz.272 oraz z 2008 r. Nr 73, poz.431)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Gminy Baborów, w wysokości:

1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4400 zł
2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1500 zł
3. dodatek specjalny odpowiadający 20 % 

łącznie wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego, z zastrzeżeniem ust 4 - 1180 zł

4. dodatek specjalny odpowiadający 35 % 
łącznie wynagrodzenia zasadniczego 

 i dodatku funkcyjnego 
za okres w którym stanowisko 
Zastępcy Burmistrza pozostaje nieobsadzone. - 2065 zł

Burmistrzowi przysługuje tylko jeden z wymienionych w ust 3 i 4 dodatków.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXV – 191/05 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od 
1 stycznia 2008 roku.
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