
UCHWAŁA NR XXXV!23612013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 17 października 2013 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 
594 z późno zm.), art. 8 ust. 2 lIstawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 223, poz. 1458 z późn o zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) uchwala się, co następuje : 

§ .. Z dniem I listopada 2013 r. ustala się dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki wynagrodzenie 
miesięczne w następującej wysokości: 

I» wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.500,- zł brutto Isłownie: cztery tysiące pięćset złotych brutto!; 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.500,- zł brutto !słownie: jeden tysiąc pięćset złotych brutto!; 

3) dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 
1.800,- zł brutto !słownie : jeden tysiąc osiemset złotych brutto!; 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 2. Traci mOC uchwała Nr XXIV1J59!2012 r. Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 
października 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
'ejSkiej 

Walde r Zabielski ~~-
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Uzasadnienie 

do uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta 

Maków Mazowiecki 

W okresie od dnia 30 października 2012 roku, kiedy podjęto uchwałę skutkującą obniżeniem wynagrodzenia 
miesięcznego za świadczoną pracę Bunnistrzowi Miasta Maków Mazowiecki , stosunek jego do realizowanych 
zadań uległ znaczącej poprawie. 

Pan Bunnistrz Janusz Jankowski wykonuje obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska pracy 
w sposób właściwy. Prawidłowo jest realizowany budżet Miasta, na co wskazuje między innymi podjęcie 
i wykonywanie dodatkowych, zadań inwestycyjnych - szczególnie w zakresie modernizacji i remontów 
infrastruktury drogowej i osiedlowej. Również w sposób prawidłowy realizowany jest nadzór nad budżetem 
i zadaniami jednostek organizacyjnych podległych panu Bunnistrzowi. Poprawie uległa współpraca Pana 
Bunnistrza z Radą Miejską, co ma znaczny wpływ na realizację wspólnie podejmowanych zadań. Bunnistrz 
posiada dobre rozeznanie w zakresie potrzeb Miasta i jego mieszkańców, jest otwarty na realizacje zadań 
wnioskowanych przez radnych i mieszkańców, w pełni angażuje się w wypełnianie obowiązków wynikających 
z zajmowanego stanowiska. 

Mając powyższe na uwadze przedkładam projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

mgr inż. 
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