
Uchwała nr 91/VIII/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 31 marca 2011 r.
   

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta 
Lublin

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
w związku z art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 
2008  r.  o  pracownikach  samorządowych  (Dz.  U.  Nr  223,  poz.  1458  
z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 
398 z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W  związku  ze  zmianą  kwoty  bazowej  dla  osób  zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe, określonej w ustawie budżetowej na 
2011 r. z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150) wynagrodzenie 
miesięczne Prezydenta  Miasta  Lublin  Pana Krzysztofa  Żuka ustala  się 
w następującej wysokości:
 wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 5.350 zł
 dodatek funkcyjny w wysokości:     2.150 zł
 dodatek specjalny w wysokości 50% łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie      
3.750 zł

 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 19% 
wynagrodzenia zasadniczego w kwocie:                                1.016,50 zł.

Z dniem 4 września 2011 r. dodatek za wieloletnią pracę będzie wynosił 
20%  wynagrodzenia  zasadniczego  i  będzie  wypłacany  od  dnia 
1 października 2011 r. w kwocie 1.070,00 zł.

§ 2

Traci moc uchwała nr 12/III/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 13 grudnia 
2010  r.  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  miesięcznego  dla  Prezydenta 
Miasta Lublin.
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§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  ma  zastosowanie  do 
wynagrodzenia  miesięcznego od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - /Piotr Kowalczyk
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