
UCHWAŁA NR 11/2018 
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI „ODRA-NYSA-BÓBR" 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodnicz ącego Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z póżn. zm.), art. 7 ust. 2 i art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz ądowych 
(t. J. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z pó źn. zm.), § 3 rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 r. w 
sprawie wynagradzania pracowników samorz ądowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 936) oraz §8 ust.2 pkt 15 Statutu 
Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 13 wrze śnia 2004 
r. (Dz. Urzędowy Woj. Lub. Nr 9 poz. 186) Zgromadzenie Mi ędzygminnego Zwi ązku Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr", uchwala, co nast ępuje: 

1. Ustala się  wynagrodzenie miesi ęczne Przewodnicz ącego Zarządu Międzygminnego Zwi ązku 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr", w nast ępującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze 4 500 z ł , 
2)dodatek funkcyjny w wysoko ści 2 200zł , 
3)dodatek specjalny w wysoko ści 10 % wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 450z1, 
4) dodatek za wieloletni ą  pracę  w wysoko ści 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, co stanowi 

kwotę  900 A. 

2. Tracą  moc uchwały: Nr 49/2013 z dnia 19 listopada 2013 r., nr 16/2016 z dnia 15 lipca 2016r. 

3. W uchwale nr 7/2012 z dnia 29 października 2012 r. uchyla si ę  § 2. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia z mocą  obowiązującą  od 01 lipca 2018r. 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Międzygminnego Zwi4ku Gospodarki 

Odpadami Koiinąinymi 
„Odra-Nys/$br" 

DariusiJz/ociński 



Uzasadnienie 
Problematykę  wynagrodzenia pracowników samorz ądowych kompleksowo reguluj ą  przepisy ustawy z dnia 21 
listopada 2008r. o pracownikach samorz ądowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników .  samorządowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 936). 
W świetle powołanych przepisów poszczególne składniki wynagrodzenia Przewodnicz ącego Zarządu Związku 
winny mieścić  się  w następujących wielkościach: 
- 	wynagrodzenie zasadnicze począwszy od 01 lipca 2018 - 2.100 É. - do 4.500 É. (do dnia 30 czerwca 
2018r. 2.400 do 5.600) ( za łącznik nr 1 do w/w rozporz ądzenia III tabela); 
- 	dodatek funkcyjny - do kwoty 2200 zł. (załącznik nr.1 do w/w rozporządzenia III tabela) 
- 	dodatek specjalny ( art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych), 
- 	dodatek za wieloletnią  pracę  - maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego ( art. 38 ust.I ustawy o 
pracownikach samorządowych i § 7 rozporządzenia  w/w). 


