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z dnia 19 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez..........

UCHWAŁA N R ...................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 lr. 
poz. 1372 i 1834), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z2019r. poz. 1282, z2021r. poz. 1834), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r. 
o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z2021r. poz. 1834) oraz § 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 
202lr. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Pani Sybili Zimerman - Burmistrza Zdzieszowic w następującej

1) wynagrodzenie zasadnicze - 10 000 zł;

2) dodatek funkcyjny - 3 300 zł;

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 2 000 zł;

4) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 3 990zł;

§ 2. Traci moc uchwała Nr 1/4/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic.

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

wysokości:
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 lr. 

poz. 1372 i 1834) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2019r. poz. 1282, z 202lr. poz. 1834) ustalenie wynagrodzenia Burmistrzowi Zdzieszowic należy 

do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. W związku z wejściem w życie od 1 listopada 

202lr. nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych i wydanym w związku z powyższym 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 202lr. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych należy dostosować wynagrodzenie Burmistrza Zdzieszowic do obowiązujących przepisów.

W/w rozporządzenie określa maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty 

maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników 

samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy Burmistrzowi 

przysługuje również dodatek specjalny, którego wysokość została określona w ustawie i wynosi 30% łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Nowelizacja ustawy wprowadziła również przepis art. 

37 ust. 4, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na 

podstawie wyboru nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla 

poszczególnych stanowisk określonych w rozporządzeniu. Maksymalne wynagrodzenie na danym 

stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, maksymalnego poziomu 

dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego.

w ynagrodzenie
zasadnicze

dodatek
funkcyjny

dodatek stażowy
(20%  w ynagrodzenia  

zasadn iczego)

dodatek
specjalny

(30%
w ynagrodzenia  
zasadniczego  

i dodatku  
funkcyjnego)

RAZEM

80% 8 344,00 2 760,00 1 668,80 3 331,20 16 104,00
100% 10 430,00 3 450,00 2 086,00 4 164,00 20 130,00
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