
Uchwała Nr XIX/78/2004
Rady Gminy Cisek
z dnia 17 maja 2004r

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorz�dzie gminnym
/ Dz. U z 2001r Nr 142,poz.1591, z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, / i art. 4 pkt 1,
art.20 ust.1i ust.3 i art.21 ust.1  ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach
samorz�dowych / Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1593, z 2002r Nr 113,poz.984 i Nr 214,
poz.1806/ oraz §3 pkt.3, § 6 ust.1 oraz § 7 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego
2003r  w sprawie zasad wynagradzania i wymaga� kwalifikacyjnych pracowników
samorz�dowych zatrudnionych w urz�dach gmin, starostwach powiatowych i urz�dach
marszałkowskich/ Dz. U. Nr 33,poz.264, z 2004r Nr 47 poz. 448/, Rada Gminy Cisek
uchwala co nast�puje:

§ 1.
 Ustala si� wynagrodzenie Wójta Gminy Cisek w nast�puj�cy sposób:
1. Wynagrodzenie  zasadnicza w kwocie 3.538 ,00-zł przysługuj�ce Wójtom , Burmistrzom

w gminie do 15 ty�. mieszka�ców, okre�lone wg tabeli stanowisk, kwot wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego  Wójtów / Burmistrzów , Prezydentów Miast /
Starostów  i Marszałków Województw, stanowi�cej zał�cznik Nr 3 do rozporz�dzenia
Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r w sprawie zasad wynagradzania i wymaga�
kwalifikacyjnych pracowników samorz�dowych zatrudnionych w urz�dach gmin,
starostwach powiatowych i urz�dach marszałkowskich .

2. Dodatek funkcyjny w kwocie 1.462,-zł wg tabeli wskazanej w pkt 1.
3. Dodatek specjalny w wysoko�ci 20% ł�cznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego tj. 1.000,-zł
4. Dodatek za wieloletni� prac� (wysługa lat)zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami w

sprawie wynagradzania pracowników samorz�dowych  –20% wynagrodzenia
zasadniczego tj. 707,60zł.

§ 2.
Rada Gminy, po ka�dorazowej nowelizacji wskazanego w podstawie prawnej  niniejszej
uchwały Rozporz�dzenia Rady Ministrów, podejmowa� b�dzie stosown� uchwał� dotycz�c�
wynagrodzenia Wójta Gminy.

§ 3.
Traci moc Uchwała Nr V/25/2003 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2003r  w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek .

§ 4.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia z moc� obowi�zuj�c� od 01 stycznia 2004r.

   Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
   /-/ Paweł Ryborz


