
UCHWAI,A Nr XXIX/ 167 l2OOs
RADY GMINY W STAREJ BI,OTNICY

z dnia 3l sierpnia 2OO5 roku

w sprawie: rniesigcznego wynagrodzenia dla W6jta
Gminy Stara Blotnica.

Na podstawie art. 4 pkt 1, a.t.  20 ust. 13, art_ 21 ustarw z dnia
22 marca 1990 r. o pracoqnikach samorzador,ych (tekst jednolity Dz. U.
Nr I42, poz. 1593 z 2001 r. z po2r\icJsz.\mr zlr,rana-mi) oraz .s 3 pkt 2. -s 7, S 11
Rozporzadzcni.a Radv Nlinistroq, z dnia 2 sicrpnia 2005 r. u' sprawie zasad
wl.nagrodzenia i u,.,,-magal k$-alifikacinych praco\\,nik6u' samorzador$.ch
zatrudnionych * urzedach gmin, starost\\.ach po$iatowvch i urzedach
marszalkowskich (Dz. U. I ' l r  116. poz. 1223 z 2005 r.) i  art.  18 ust.2 pkr 15
ustawy z dnia 8 marc.1 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
Nr 1.12, poz. 159 1 z 2001 r. z poinrejsz;lrr.i zmiarrar11i,) - Rada cminy w Starej
Blotnicy uchwala, co nastepuje:

$  1 .
Ustala sie mresiecznc ,,,,1lagrodzenie W6jta Gminy Stara Blotnica
Pana Stanislawa Bialkowskiego rv nvsokoSci:

1. \lr]'nagrodzenie zasadniczc w kwocie
slo$nie: trzv tysiace dzie\rieaset zlotych

2. Dodatek funkciny 1{ kwocie
sloq'nie: jedcn tysiac szeSadziesiat piei zlotych

3. Dodatek specjalnv r,,. uwsokoSci 20olo
la, /nir \ \ l  nJgrodz, r i .) /h.. dnt, zego
rooda  f , -u  fu r r k t r j n - " ' o  u  kuo ,  re
slo$'nic: dzie\,,'ieaset dzieu,icidziesiat trzl. zlotc

4- Dodatek z.r $\'sluge lat ir \\'\,sokosci 209i,
miesiecznego ."\ .nagrodzenia z:rsadniczego
w k1,\ocie
slo$.nic siedemset osiemdzicsiat zlotvch

Laczne wynagrodzenie uynosi
Slou''nie: szeSi tysiecy siedemset trzydzieSci

$2. zt

- 3.9OO,OO zl

- 1.065,00 zl

- 993,AO zl

- 78O,OO zl

Traci moc Uch\\ala Rad\- f-iminf i| Starej Blotnicy Nr )CXIV/ 13.1/2005 z
dnia 28 lutego 2005 roku rv sprarvie miesigcznego \wnagrodzenia dla
Wdjta Gminli Stara Blotnica.

s3.
Uchwala wcho&i w zycie z dniem podjecia z moc4 obowi4zuj4ca od dnia
Ol wrzesnia 2OO5 roku.

Przewodnicz4cy

Y"^9\:l ^^.
/ 42azdt7 4'r'

, L€szdk Szczepanowski

- 6.738,00 zl
osiem zlotych.


