UCHWAŁA NR II/15/2002
Rady Gminy Skąpe
z dnia 09 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta i przyznania limitu kilometrów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.15914 ze zmianami), art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22
marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21, poz. 124 ze zmianami), na
podstawie § 1 ust. 1, § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w
sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
(Dz.U. Nr 61, poz. 707 ze zmianami) § 1 ust. 1, § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania i zasad
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i
motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271)
ustala się, co następuje:
§1
Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto: zasadnicze dla Wójta wg XX kategorii
zaszeregowania w wysokości 3.500,00 zł.(słownie: trzy tysiące pięćset), dodatek funkcyjny
wg 8 stawki tj. 200 % najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania tj. 1.420,00
zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia) i dodatek za wysługę lat w wysokości 15 %
wynagrodzenia zasadniczego tj. 525,00 zł. słownie (pięćset dwadzieścia pięć).
§2
1. Ustala się Wójtowi Gminy Skąpe miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne
pojazdem prywatnym na terenie gminy.
2. Wysokość limitu ustala się na 300 km.
3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe do zawarcia umów
cywilnoprawnych pomiędzy Radą Gminy a Wójtem oraz podpisywania innych
dokumentów związanych z rozliczeniem i zwrotem kosztów używania pojazdu do
celów służbowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Skąpe.
§4
Traci moc uchwała Nr XXIX/167/2001 z 07 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Skąpe.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 19 listopada 2002 r.
Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Olczak

