Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zawadzkiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1960) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wynagrodzenie dla Burmistrza Zawadzkiego Pana Mariusza Stachowskiego w wysokości
..........................zł (słownie: ..............), na które składa się:
1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie ......................(słownie: ..........................);
2) dodatek funkcyjny w kwocie ......................zł (słownie: .................................);
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, tj. w kwocie..............zł
(słownie:.............................);
4) dodatek
specjalny
w wysokości
30%
miesięcznego
w kwocie.......................zł (słownie:..........................................).

wynagrodzenia

zasadniczego,

tj.

2. Ponadto Burmistrzowi Zawadzkiego zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagroda
jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zawadzkiem.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Zawadzkiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Zawadzkiego
1 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o
wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa podwyższa limit maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego do 11,2 krotności kwoty
bazowej. W roku 2021 kwota bazowa wynosi 1.789,42 zł, a jej 11,2 krotność 20.041,50. W przepisach
znalazł się zapis o dolnej granicy uposażenia. Zgodnie z ustawą, minimalne wynagrodzenie osób z
wyboru nie może być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego dla
poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu. Jak uściślono, maksymalne wynagrodzenie na danym
stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego
poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty oraz
marszałka województwa, także kwoty dodatku specjalnego.
Wg obecnie obowiązujących przepisów minimalne wynagrodzenie burmistrza w gminie do
15 tys. mieszkańców to 13.936 zł, czyli 80% z 17.420 zł, tj. sumy:
- 10.250 zł wynagrodzenia zasadniczego,
- 3.150 zł dodatku funkcyjnego,
- 4.020 zł dodatku specjalnego (30% z sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).
Z powyższego wynika, że rada na podstawie obowiązujących przepisów prawa podnosi
wynagrodzenie burmistrzowi do kwoty co najmniej w wysokości 13.936 zł.
Ponadto zgodnie z ustawą wynagrodzenie należy wyrównać od dnia 1 sierpnia 2021 r.
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