UCHWAŁA NR XVIII/154/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2019r. poz.506 ze zm.1)), art.36 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.
z 2019r. poz.1282) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.936 ze zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Pana Waldemara Chudzika miesięczne
składniki wynagrodzenia w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 3.800,00 zł

(słownie: trzy tysiące osiemset złotych)

2) dodatek funkcyjny – 1.760,00 zł

(słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych)

3) dodatek specjalny – 1.500,00 zł

(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

§ 2. Dodatek specjalny przyznaje się na okres pełnienia funkcji organu gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mroczy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia
przejęcia zadań i kompetencji na mocy art. 28g ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tj. od 20 grudnia
2019 roku.
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1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1571,
poz. 1696 i poz. 1815
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018r. poz. 2437
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Uzasadnienie
Pan Waldemar Chudzik Zarządzeniem Nr 120.36.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia
19 grudnia 2019r. został powołany na Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Zarządzenie
nie zawiera postanowień dotyczących wynagrodzenia, odsyłając do uregulowania odrębnego. Po wydaniu
Zarządzenia zaistniała przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji Burmistrza i ustalenie
wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza przez Burmistrza nie nastąpiło. Przepisy ustawy o samorządzie
gminnym ani ustawy o pracownikach samorządowych nie regulują zaistniałej sytuacji. W okolicznościach
sprawy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza stał się organem wykonawczym gminy, o którym
mowa w ustawie o samorządzie gminnym. Dla organu wykonawczego wynagrodzenie ustala rada.
Logicznym zatem, w przytoczonym stanie faktycznym, staje się, iż Zastępcy Burmistrza faktycznie
wykonującemu zadania i kompetencje organu wykonawczego wynagrodzenie ustali Rada Miejska
w Mroczy.
Mając na uwadze, że przejęcie przez Waldemara Chudzika zadań i kompetencji w zakresie właściwym
dla organu wykonawczego nastąpiło w związku z zaistnieniem przesłanki wymienionej w art. 28g
ust. 1 pkt 1)
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym z dniem 20 grudnia 2019r.,
zastosowanie przez analogię art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jest
jedynym i pozostającym w logicznym i funkcjonalnym związku wskazującym Radę Miejską w Mroczy za
właściwy organ do ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.936 z późn. zm.) reguluje składniki wynagrodzenia dla zastępcy
burmistrza w gminie do 15 tysięcy mieszkańców następująco:
1) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w kwocie do 3.800 złotych
2) maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w kwocie do 1.760 zł.
Wynikające z powyższego stanu faktycznego zwiększenie obowiązków służbowych uzasadnia
przyznanie dodatku specjalnego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych.
Dodatek może być przyznany zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania Pracowników
w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, w wysokości nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.
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