					Uchwała nr 542/2005
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 19 maja 2005r.

w sprawie : zmiany uchwały nr 13/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia            21 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Pana mgr Zbigniewa Pawła Szandara. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) w związku z art.4 pkt.1 i art.20 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1593 z 2001r. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.02.2003r.         w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich           ( Dz. U. Nr 33, poz. 264 z 2003r. z późn. zm.) 


Rada Miasta Siemianowic Śląskich 
uchwala : 

						§1

Dokonać zmiany treści zapisu pkt.1, który otrzymuje brzmienie :    
          
„ 1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne dla Pana mgr Zbigniewa Pawła Szandara Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich – Miasta na prawach Powiatu

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości				5.200,-
- dodatek funkcyjny w wysokości					1.920,-
- dodatek specjalny 40% w wysokości				2.848,-
- dodatek z tytułu wysługi lat 20% w wysokości 			1.040,-

				ogółem wynagrodzenie	          11.008,-


						§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Siemianowic Śląskich.

						§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.04.2005r.







					Uzasadnienie 


Zgodnie z założeniami budżetowymi na rok 2005 w zakresie podwyżki miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników tut. Urzędu, wnioskuje się o podwyższenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydentowi Miasta od dnia 01 kwietnia 2005r. na które składają się : 

- wynagrodzenie zasadnicze 		w wysokości			5.200,-
- dodatek funkcyjny 			w wysokości			1.920,-
- dodatek specjalny 40% 		w wysokości			2.848,-
- dodatek z tytułu wysługi lat 20% 	w wysokości 			1.040,-

				ogółem wynagrodzenie	          11.008,-



Dotychczasowe wynagrodzenie Prezydenta Miasta :

- wynagrodzenie zasadnicze 		w wysokości			4.860,-
- dodatek funkcyjny  			w wysokości			1.775,-
- *) dodatek specjalny 40% 		w wysokości			2.654,-
- dodatek z tytułu wysługi lat 20% 	w wysokości 			   972,-

				ogółem wynagrodzenie	          10.261,-

*) dodatek specjalny przyznany na okres jednego roku tj. od 18.11.2004r. do 17.11.2005r.








		
					


						







