
Projekt

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

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

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 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. 1875 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2016 poz. 994 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), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr II/9/20014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie 
ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od  1 lipca 
2018 roku.
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Uzasadnienie

Z dniem 19 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zakładające obniżenie wynagrodzenia
pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania od 1 lipca 2018 r., i tak w gminach do
15 tys. mieszkańców:

- wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale 3400 zł - 4700 zł,

- maksymalny poziom dodatku funkcyjnego to 1900 zł,

- dodatek specjalny przysługuje w wysokości co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

- dodatek za wysługę lat, stanowiący określony procent wynagrodzenia zasadniczego maksymalnie za
20 lat pracy 20 %.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku wynagrodzenie osób z wyboru kształtuje się na poziomie:

 - wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale 4 200 zł - 5 900 zł,

- maksymalny poziom dodatku funkcyjnego to 1900 zł,

- dodatek specjalny przysługuje w wysokości co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

- dodatek za wysługę lat, stanowiący określony procent wynagrodzenia zasadniczego maksymalnie za
20 lat pracy 20 %.

W zawiązku z obniżeniem przez ustawodawcę wynagrodzenia zasadniczego, obniżeniu ulegają również
dodatki stanowiące określony procent wynagrodzenia zasadniczego, tj.: dodatek specjalny i dodatek za
wysługę lat.

Wprowadzona zmiana powoduje obniżenie wynagrodzenie Burmistrza Wołczyna w następujących
składnikach:

- wynagrodzenie zasadnicze o kwotę 1 200,00 zł

- dodatek specjalny o kwotę 480,00 zł.

- dodatek za wysługę lat o kwotę 240,00 zł.

Suma obniżenia to 1 920,00 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy w formie uchwały, dlatego przedkłada się niniejszy projekt
uchwały obniżający wynagrodzenie Burmistrza Wołczyna w związku z nowym Rozporządzaniem Prezesa
Rady Ministrów wymuszającym obniżenie wynagrodzenia osób pełniących funkcje z wyboru i powołania.
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