UCHWAŁA NR XLIII/348/2021
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
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 i art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 i § 6 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1960), Rada Miejska
w Mroczy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

w wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie 8.200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych);
2) dodatek funkcyjny – w kwocie 2.520 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych);
3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego- w kwocie
3.216 zł (słownie: trzy tysiące dwieście szesnaście złotych).
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/190/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mroczy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustalenie wynagrodzenia
burmistrza należy do zadań własnych rady gminy.
Zmianą ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) art. 11 pkt 3 zmienił art. 37 ust. 3 i 4 ustawy o pracownikach
samorządowych, który określa, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć w okresie miesiąca
11,2 – krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących stanowiska
państwowe oraz minimalne wynagrodzenie, które nie może być niższe niż 80% maksymalnego
wynagrodzenia określonego dla stanowisk w przepisach wydanych na podstawie ust.1.
Maksymalny poziom wynagrodzenia wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców, zgodnie
z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. stanowi
kwota 10.250 zł, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego stanowi kwota 3.150 zł. Zgodnie
z art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów ww. dodatek
specjalny dla wójta, burmistrza przysługuje
w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Uwzględniając powyższe przepisy, dostosowano poziom wynagrodzenia zasadniczego burmistrza do
wysokości minimalnego wynagrodzenia , które nie może być niższy niż 80% maksymalnego
wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, i wynosić będzie 13.936 zł brutto.
Na podstawie art. 18 ustawy zmieniającej ustawę o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe przepisy ustaw zmienianych w art. 11 w zakresie ustalania wysokości wynagrodzeń
mają zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r.
W związku ze zmianami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych i zmiany ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i zasadne.
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