Uchwała Nr 269/XXXV/09

Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przyłęk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.8 ust.2, art. 36
ust.2,3,4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr
233, poz. 1458) oraz § 3, § 6 § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach
gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn.
zm.) - Rada Gminy w Przyłęku uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Przyłęk Pana Mariana Kuś
w wysokości:
-

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości
(słownie: cztery tysiące złotych pięćset złotych) ;

- 4 500,00zł

-

dodatek za wysługę lat w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego tj. w kwocie
- 900,00 zł
(słownie: dziewięćset złotych) ;
- dodatek funkcyjny w kwocie:
- 1 500,00 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);
- dodatek specjalny w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie
- 2 400,00 zł
(słownie: dwa tysiące czterysta złotych)
§ 2.
Traci moc uchwała Rady Gminy nr 154/XVII/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przyłęk.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Szmajda

Uchwała Nr 270/XXXV/09

Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się w Rudkach na okres
10 lat
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (DzU z 1963 r. nr 28, poz. 169 z późn. zm.)- Rada Gminy w Przyłęku uchwala,
co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Wójta do zawarcia umowy użyczenia na działkę nr 156 o powierzchni 1,15 ha
położoną w miejscowości Rudki, której właścicielem jest Spółka Przymusowa dla
Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Rudkach, powiat zwoleński, województwo
mazowieckie w celu przeprowadzenia remontu budynku położonego na tej działce ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w oparciu o sporządzoną dokumentację
„Plan Odnowy Miejscowości Rudki”.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń sołectwa
Rudki oraz na stronie internetowej www.przylek@przylek.pl w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Przewodniczący R a d y G m i n y
Wojciech Szmajda

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 270/XXXV/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 23 lutego 2009 roku

w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się w Rudkach na okres
10 lat

Wspólnota wsi

Rudki jest właścicielem działki nr 156 o powierzchni 1,15 ha

położonej w miejscowości Rudki.
Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek użytkowy po byłej szkole
podstawowej należący do gminy, który wymaga remontu. Zaplanowano przeprowadzenie
remontu tego obiektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie ze sporządzoną
dokumentacją „Plan Odnowy Miejscowości Rudki”.
Zgodnie z powołanymi przepisami ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o gospodarce
nieruchomościami Rada Gminy może wyrazić zgodę na zawarcie umowy użyczenia na czas
dłuższy niż 3 lata.

