Uchwała Nr XXIX/173/2005
Rady Gminy w Skąpem
z dnia 26 kwietnia 2005r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta i przyznania
limitów kilometrów.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca
1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), § 3 ust.1 i
3, § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad
wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w
urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz.
264,zm.Dz. U. z 2005r. Nr 34, poz. 309), § 1, ust. 1, § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
(Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr II/15/2002 Rady Gminy Skąpe z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta i przyznania limitu kilometrów zmienionej Uchwałą Nr
IV/28/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. i Nr XVII/101/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r.
§1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Z dniem 01 stycznia 2005 r. ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wójta Gminy
Skąpe:
 zasadnicze wg XX kategorii zaszeregowania w wysokości 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące
siedemset złotych),
 dodatek funkcyjny wg 6 stawki tj. 140% najniższego wynagrodzenia w I kategorii
zaszeregowania w wysokości 1.078,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt osiem złotych)
 dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego tj. w kwocie 955,60 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 60/100)
 17% dodatku za wysługę lat w wysokości 629,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia
dziewięć złotych)”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Skąpe.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Olczak

