UCHWAŁA NR LIII/346/14
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.
594 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie ugody w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Krośnie
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń z powództwa Marka Góraka przeciwko Urzędowi Miejskiemu w Dukli o zapłatę,
sygn. IV P 188/14.
§ 2. Mocą ugody, o której mowa w § 1:
1. Urząd Miejski w Dukli zobowiąże się do zapłaty na rzecz powoda Marka Góraka kwoty 1090,00 zł (jeden
tysiąc dziewięćdziesiąt złotych), tytułem uzupełniania wynagrodzenia za miesiąc listopad i grudzień 2013 r.
objętych sporem sądowym w terminie 14 dni od dnia zawarcia ugody.
2. Rada Miejska w Dukli na następnej sesji po zawarciu ugody, ustali wysokość wynagrodzenia Burmistrza
Dukli na poziomie wyższym o wartość 25 % obniżki wynagrodzenia ustalonego na podstawie uchwały nr
XXXII/209/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego
wynagrodzenia Burmistrza Dukli w porównaniu do wynagrodzenia Burmistrza otrzymanego na podstawie uchwały
nr III/4/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 grudnia 2010 r. tj. podniesie wynagrodzenie Burmistrza o kwotę
545,00 zł (brutto). Powyżej ustalone wynagrodzenie Burmistrza Dukli będzie miało zastosowanie (będzie
wyrównane) od dnia 1 stycznia 2014 r.
3. Powód Marek Górak cofa w całości pozew o zapłatę oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do
pozwanego Urzędu Miejskiego w Dukli związanych z uchwałą nr XXXII/209/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia
17 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Dukli, a Strony zniosą
między sobą wszelkie koszty sądowe w tym koszty zastępstwa procesowego.
§ 3. Upoważnia się pełnomocnika procesowego Urzędu Miejskiego w Dukli adw. Piotra Pietruś do podpisania
ugody na warunkach określonych w § 2.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady
Andrzej Dziedzic
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