Uchwała Nr XXIX/253/06
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 26 kwietnia 2006r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/243/06 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana mgr Wiesława Andrzeja Pawlonki.


Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 2 pkt 1 lit „c”, art. 4 pkt 1 i art. 20 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ , § 23 ust. 3 pkt 2 Statutu Gminy Gniewoszów /Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2003r. Nr 122, poz. 2976/  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm./ oraz  Wyroku  Trybunału Konstytucyjnego  z dnia  21 lutego 2006r. sygn. akt. K 1/05 orzekającego, iż  pozbawienie niektórych  pracowników samorządowych  wynagrodzenia rocznego jest niezgodne   z Konstytucją  /Dz. U. Nr 34, poz. 243/, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/243/06 Rady Gminy  w Gniewoszowie z dnia  27 marca 2006r. w sprawie  zmiany  wynagrodzenia  dla  Wójta Gminy  Pana mgr Wiesława Andrzeja  Pawlonki wprowadza się  następujące zmiany:

1.  § 3 uchwały  otrzymuje brzmienie :
          „ § 3  1. Zmiany wynagrodzenia  dotyczące  wypłaty nagrody  rocznej  mieszczącej się  
             w zatwierdzonym  przez Radę Gminy  funduszu  płac tzw. dodatkowego 
             wynagrodzenia rocznego  w wysokości 8,5 % wypłacanego na podstawie ustawy  z 
             dnia  12 grudnia  1997r. o dodatkowym  wynagrodzeniu rocznym  dla   pracowników  
             jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080) nie wymagają  uchwały  rady  
             Gminy  i są  wprowadzane  przez Przewodniczącego Rady Gminy.
             2. Pozostałe  zmiany  wysokości wynagrodzenia  wymagają  uchwały Rady Gminy”


§ 2

Pozostałe postanowienia  uchwały pozostają bez zmian.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś

