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UCHWAŁA NR………. 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia………. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świebodzice 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 w zw. z art. 36 ust. 2 - 4, art. 37 ust. 4 

i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1282 z późn. 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) i art. 18 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie 

ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1.1.  Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta Świebodzice - Pana Pawła 

Ozgi w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie ……. zł;     

2) dodatek funkcyjny - w kwocie ………. zł;  

3) dodatek specjalny - w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego łącznie, tj. w kwocie  ……….  zł.  

2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1, Burmistrzowi Miasta przysługuje 

dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej 1 % miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

 

§ 2. Ustalone w § 1 wynagrodzenie obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 

1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świebodzice.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 

 

Ustalenie wynagrodzenia burmistrza należy do wyłącznej kompetencją rady miejskiej 

(art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach 

samorządowych).  

 Potrzeba ponownego ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świebodzice wynika 

z wejścia w życie z dniem 1 listopada 2021 r. powołanej w podstawie prawnej uchwały 

ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta, obok 

podwyższenia maksymalnych limitów wynagrodzenia pracowników samorządowych 

zatrudnionych na podstawie wyboru (znowelizowany ust. 3 art. 37 ustawy o pracownikach 

samorządowych), wprowadziła dodatkowo kategorię minimalnego wynagrodzenia tej grupy 

pracowników (dodany ust. 4 przywołanego wyżej przepisu).  Minimalne wynagrodzenie nie 

może być mianowicie niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla 

poszczególnych stanowisk w przepisach wykonawczych, stanowiącego sumę maksymalnego 

poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego 

i kwoty dodatku specjalnego. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Załącznik Nr 1, Tabela I. lp. 3 poz. 2)), 

dla burmistrza gminy liczącej od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców maksymalny poziom 

wynagrodzenia zasadniczego wynosi 10.430  zł, a dodatku funkcyjnego 3.450 zł. W myśl  § 6 

tego rozporządzenia wysokość należnego burmistrzowi  dodatku specjalnego wynosi 

natomiast 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Przy 

uwzględnieniu tych reguł maksymalne wynagrodzenia burmistrza wskazanej kategorii gminy 

wynosi zatem 18.040 zł, a minimalne 14.435, 20 zł. 

 Dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, którego wysokość wynika wprost z art. 38 

ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych jest dodatek za wieloletnią pracę 

(1 % miesięcznego wynagrodzenia   zasadniczego za każdy rok pracy, nie więcej jednak niż 

20 %).  

Mając na uwadze, że wynagrodzenie Burmistrza Miasta Świebodzice ustalone uchwałą 

Nr XXXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 1 lutego 2021 r. jest niższe 

od obecnie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego na takim stanowisku, zachodzi 

konieczność ustalenia jego wysokości zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.  

W myśl art. 18 powołanej na wstępie ustawy nowelizującej z dnia 17 września 2021 r., 

zmienione nią zasady wynagradzania mają zastosowanie do ustalania wysokości  

wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

 


