Uchwała nr …………………………
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……………………….. 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Działdowo
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. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 i art. 38 ust.
1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1282 z późń. zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) Rada Miasta
Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Panu Grzegorzowi Mrowińskiemu – Burmistrzowi Miasta Działdowo wynagrodzenie
miesięczne, w skład którego wchodzą:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: …………………………………………………………. zł,
2) dodatek funkcyjny w kwocie: ………………………………………………………………….. zł,
3) dodatek specjalny w kwocie wynoszące … % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego: …………………………………………………………………………………… zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego: ………………………………………………………………………………….. zł.
§ 2. Traci moc uchwała nr II/7/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Działdowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r.

UZASADNIENIE
Do wyłącznej właściwości Rady Miasta Działdowo należy ustalanie wynagrodzenia Burmistrza
Miasta Działdowo (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). W kompetencji tej mieści się
zarówno uprawnienie do określenia tego wynagrodzenia na początku kadencji, jak i zmiana jego
wysokości w trakcie jej trwania.
Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Działdowo, związane z nawiązaniem
i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Miasta Działdowo (art. 8 ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych).
Inicjowanie ustalenia czy też zmiany wynagrodzenia Burmistrza Miasta Działdowo jest sferą
regulacji z zakresu prawa pracy, która wchodzi w zakres właściwości Przewodniczącego Rady Miasta
Działdowo.
Rada Miasta Działdowo uchwałą nr II/7/18 z dnia 27 listopada 2018 r. ustaliła Burmistrzowi Miasta
Działdowo wynagrodzenie, w skład którego wchodzi:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie……………………. 4.800 zł
- dodatek funkcyjny w kwocie…………………………….. 2.100 zł
- dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego…… 2.760 zł
- dodatek za wieloletnią pracę według odrębnych
przepisów – na dzień sporządzania niniejszego
uzasadnienia 20% miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego (art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach
samorządowych), tj. w kwocie……………………………. 960 zł.
Powyższe wynagrodzenie od dnia jego ustalenia nie było zmieniane.
Z dniem 1 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1834). W ustawie tej dokonano zmiany ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późń. zm.), poprzez nadanie nowego
brzmienia art. 37 w zakresie ust. 1 pkt 4 i ust. 3 oraz poprzez dodanie nowego ust. 4.
Art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi podstawę do wydania nowego
rozporządzenia Rady Ministrów, które zastąpiło rozporządzenie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) weszło w życie w dniu 1 listopada 2021 r. i
określa maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku
funkcyjnego wójta, burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, czyli również
Burmistrza Miasta Działdowo. Są to odpowiednio kwoty w wysokości: 10.430 zł (maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego) i 3.450 zł (maksymalny poziom dodatku funkcyjnego).
W świetle obecnego brzmienia przepisu art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych, maksymalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie
wyboru nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej. Kwota bazowa na rok
2021 wynosi: 1.789,42 zł. Jej 11,2-krotność to kwota w wysokości: 20.041,50 zł.
Zgodnie zaś z art. 37 ust. 4 ustawy minimalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie
wyboru, nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych
stanowisk w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1. Przy czym maksymalne wynagrodzenie na
danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego
poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku wójta, burmistrza, także kwoty dodatku specjalnego.
Mając na uwadze konieczność dostosowania wynagrodzenia Burmistrza do obowiązujących
przepisów prawnych, proponuje się ustalenie Burmistrzowi Miasta Działdowo – Panu Grzegorzowi
Mrowińskiemu pełnego wynagrodzenia miesięcznego, w skład którego wchodzą:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie ………………………………………
– 10.430 zł,
- dodatek funkcyjny w kwocie ………………………………………….........
– 3.450 zł
- dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 29 % łącznie

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (od 20% do 40%)
– 4.025 zł
- dodatek za wieloletnią prace w wysokości 20%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie ……………………….. – 2.086 zł.
Tak zaproponowane wynagrodzenie pozostaje z zgodności z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 25 października 2021 r. oraz z art. 37 ust. 3 i 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1282 z późń. zm.).
Na podstawie art. 18 w zw. z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) wynagrodzenie Burmistrza należy ustalić od dnia 1 sierpnia 2021 r.
Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Działdowo według
nowych obecnie obowiązujących regulacji prawnych jest w pełni uzasadnione.

