UCHWAŁA NR XLIII/349/2021
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza pełniącego funkcję
organu wykonawczego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i art. 28g ust. 1 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 Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Pana Waldemara
Chudzika 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 XVIII/154/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia
2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta

31 stycznia
i Gminy Mrocza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mroczy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy
Jarosław Odrobiński
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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.
Uchwałą Nr XVIII/154/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Mroczy ustaliła wynagrodzenie
dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, w związku ze sprawowaniem z mocy prawa funkcji
organu wykonawczego Gminy Mrocza.
Zgodnie z przyjętym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (RIO-NR.K-43213/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.) .Dokument elektroniczny /epuap/, data wpływu do Sekretariatu Urzędu
Miasta i Gminy Mrocza w dniu 03.06.2020 - Nr 4294106/2020. Data wpływu do Biura Rady Miejskiej
w Mroczy w dniu 04.06.2020 - Nr 0004.49.2020), adresowanym do Pana Jarosława Odrobińskiego
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy, Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza na
podstawie art. 28g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przejął zadania i kompetencje
Burmistrza Gminy. Ustawowe przejęcie zadań i kompetencji organu wykonawczego gminy powoduje, że do
zastępcy burmistrza stosuje się odpowiednio wszystkie przepisy dotyczące burmistrza. Natomiast burmistrz
nie posiada kompetencji do ustalania wysokości własnego wynagrodzenia, co jest kompetencją organu
stanowiącego.
Zatem również zastępca, który przejął jego kompetencje nie posiada umocowania do określenia własnego
wynagrodzenia. Rada Miejska podejmując przedmiotową uchwałę działa w tym zakresie na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 28g ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Powyższe stanowisko zostało również podtrzymane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy
w piśmie Nr RIO-Nr.K-432-20/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
Stan prawny trwa bez zmian i Zastępca Burmistrza nadal sprawuje funkcję organu wykonawczego.
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Pan Leszek Klesiński w związku
z postanowieniem
Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2020 r. pozostaje zawieszony
w czynnościach służbowych wobec czego Burmistrz nie pobiera wynagrodzenia z Urzędu Miasta i Gminy
w Mroczy.
Mając na względzie pełnienie funkcji organu przez Zastępcę Burmistrza postanawia się uregulować
wynagrodzenie zasadnicze do poziomu wynagrodzenia określonego zgodnie
z Rozporządzeniem
Rady Ministrów o wynagradzaniu pracowników samorządowych jak dla burmistrza. Poziom
proponowanego wynagrodzenia zasadniczego i jego składników uwzględnia wymagania zmian przepisów
prawnych, o których mowa poniżej.
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.
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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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