
Projekt

z dnia  23 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 
2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2018 r. poz 936), Rada Miejska 
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Wołczyna w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 700,00 zł.;

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1 900,00 zł.;

3) dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 
2 640,00 zł.;

4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie 
ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 
19 listopada 2018 r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy w formie uchwały.

Stosowanie do art. 36 powołanej na wstępie ustawy burmistrzowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, odprawa w związku z przyjściem na emeryturę lub
rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także dodatek specjalny.

Należy zaznaczyć, że burmistrz jako osoba zatrudniona na podstawie wyboru pozbawiony jest zapisami
ustawowymi możliwości otrzymywania nagród innych niż nagroda jubileuszowa, a takie przewidziane są
dla innych pracowników w ustawie o pracownikach samorządowych.

Burmistrz nie otrzymuje również corocznych regulacji płac, które dokonywane są w Urzędzie Miejskim
i dotyczą wszystkich pracowników, z wyłączeniem osoby zatrudnionej na stanowisku burmistrza.

Warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, w tym zatrudnionych na podstawie
wyboru określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936). Proponowane wynagrodzenie jest
zgodne z zapisami rozporządzenia oraz uwzględnia obniżkę wynagrodzenia dla
wójtów/burmistrzów/prezydentów wprowadzoną zapisami tego samego rozporządzenia.

Dotychczas obowiązująca uchwała z 2014 roku dotyczy stosunku pracy, który rozwiązał się z chwilą
wygaśnięcia mandatu. Zatem Rada z uwagi na powstanie nowego stosunku pracy (ponowny wybór)
obowiązana jest ustalić wynagrodzenie na okres rozpoczynającej się nowej kadencji.
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