
UCHWAŁA NR XLI/310/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Głuszycy

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.), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1-4, art. 37 ust. 3 i 4, 38 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 1 i 
§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1960), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Burmistrzowi Głuszycy miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 10 250,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 
00/100)

2) dodatek funkcyjny w kwocie: 3 150,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sto pięćdziesiąt 00/100)

3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie: 4 020,00 
zł (słownie złotych: cztery tysiące dwadzieścia 00/100)

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głuszycy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr LIII/370/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głuszycy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia Burmistrza Głuszycy od 
dnia 1 sierpnia 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1372 z późn. zm.) ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta) należy do wyłącznej właściwości 
rady gminy. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) stanowi, że czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady 
gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta) osoba zastępująca lub 
sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy w drodze uchwały. 

 W związku z wejściem w życie od 1 listopada 2021 r. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych (t. j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1834), która wprowadziła zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych dotyczące 
wynagrodzenia Burmistrza oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) wynagrodzenie Burmistrza 
Głuszycy należy dostosować do obowiązujących przepisów. 

 Należy dodać, że wynagrodzenie Burmistrza nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2 krotności kwoty 
bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw, a także nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia 
określonego dla poszczególnych stanowisk ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1960). 

 W związku z powyższym Rada Miejska w Głuszycy zobligowana jest do podjęcia uchwały w sprawie 
wynagrodzenia Burmistrza Głuszycy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

 Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1834), regulacja 
odnosi się do wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.
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