Projekt
z dnia 9 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina
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 i 1834) w związku z art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 i z 2021 r., poz. 1834) oraz § 3 pkt. 1 i § 6
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Gogolina - Pana Joachima Wojtali w wysokości
19.470,00 zł, przy uwzględnieniu następujących składników wynagrodzenia:
1) wynagrodzenie zasadnicze 10.250,00 zł;
2) dodatek funkcyjny 3.150,00 zł;
3) dodatek specjalny (30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wymienionego w pkt. 1 i 2)
4.020,00 zł;
4) Burmistrzowi Gogolina przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego, tj. 2.050,00 zł - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 i z 2021 r., poz. 1834).
§ 2. Traci moc Uchwala Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalania wynagrodzenia należnego od
dnia 1 sierpnia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok
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UZASADNIENIE
W związku ze zmianą z dniem 1 listopada 2021 r. przepisów znowelizowanej ustawy o pracownikach
samorządowych

oraz

rozporządzenia

wykonawczego

w

sprawie

wynagradzania

pracowników

samorządowych, w których określono m.in. nowe limity wynagrodzeń pracowników samorządowych
zatrudnionych na podstawie wyboru, niezbędne jest podjęcie uchwały dostosowującej wynagrodzenie
Burmistrza do obowiązujących przepisów prawa.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym ustalenie wynagrodzenia Burmistrza należny
do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej.
Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru reguluje
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960). Na wynagrodzenie Burmistrza składają się następujące
składniki:
Lp.

Składnik wynagrodzenia

1.

wynagrodzenie zasadnicze

2.
3.

Maksymalny poziom

Minimalny poziom (80%

określony w

maksymalnego

rozporządzeniu

wynagrodzenia)

10.250,00 zł

8.200,00 zł

dodatek funkcyjny

3.150,00 zł

2.520,00 zł

dodatek specjalny (30% łącznie

4.020,00 zł

3.216,00 zł

2.050,00 zł

1.640,00 zł

19.470,00 zł

15.576,00 zł

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego
4.

Dodatek za wysługę lat 20% wynagrodzenia
zasadniczego
Razem

Przepisy znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych mają zastosowanie do ustalania
wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru należnego od 1 sierpnia 2021 r.
Biorąc pod uwagę zaangażowanie Burmistrza w pracy samorządowej oraz staż pracy na stanowiskach
kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego w projekcie uchwały proponuje się wynagrodzenie
w kwocie 19.470,00 zł.
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