UCHWAŁA NR II/11/2010
RADY GMINY ŁOPUSZNO
z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy i innych osób do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398), w związku z wyborem Pana Zdzisława Oleksiewicza na Wójta Gminy Łopuszno, Rada Gminy Łopuszno uchwala, co następuje:
§ 1. Pan Zdzisław Oleksiewicz objął stanowisko Wójta Gminy Łopuszno w dniu 14 grudnia
2010 roku. Zakres obowiązków Wójta określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym,
Statutu Gminy Łopuszno, postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie i Regulaminu Pracy Urzędu Gminy.
§ 2. Dniem rozpoczęcia pracy jest 14 grudnia 2010 roku.
§ 3. Wymiar zatrudnienia wynosi pełny etat.
§ 4. Czas pracy określony jest wymiarem zadań. Rozkład czasu pracy jest kształtowany przez
Wójta samodzielnie z zachowaniem wymogów związanych z zakresem obowiązków Wójta
i terminowością załatwiania spraw.
§ 5. Miejscem wykonywania pracy jest Urząd Gminy w Łopusznie.
§ 6. Ustala się następujące wynagrodzenie miesięczne brutto:
1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie 5.500,00 zł.
2) dodatek funkcyjny - w kwocie 1.700,00 zł.
3) dodatek specjalny w wysokości 30% tj. w kwocie 2.160,00zł.
4) dodatek staŜowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie
1.100,00 zł.
- od dnia podjęcia uchwały.
§ 7. UpowaŜnia się Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie do dokonywania wobec
Wójta Gminy czynności z zakresu prawa pracy związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem
stosunku pracy, a do wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy upowaŜnia
się - sekretarza gminy lub wyznaczoną przez Wójta osobę.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Łopusznie.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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