
 

 

 

Uchwała Nr 294/XLI/2021 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina 
 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.), Rada Miejska 

w Gostyninie uchwala, co następuje. 

 

§ 1. 

 

Ustala się wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta Gostynina w następującej wysokości: 

 

 wynagrodzenie zasadnicze   8344,00 zł 

 dodatek funkcyjny     2760,00 zł  

 dodatek specjalny     3331,20 zł 

 dodatek za wieloletnią pracę      zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada  

      2008 r. o pracownikach samorządowych 

 

 

§ 2. 

 

Traci moc uchwała 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  

od dnia 01 sierpnia 2021 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

  



 

Uzasadnienie 

 

 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 zmieniono m.in. zapisy art. 37 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w kwestii dotyczącej 

maksymalnego i minimalnego wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  

 Z dniem 1 listopada 2021 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U  

z 2021 r. poz. 1960), w którym to określono w Załączniku Nr 1 maksymalny poziom wynagrodzenia 

zasadniczego i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla wójta i burmistrza.  

 Wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów maksymalne wynagrodzenie zasadnicze dla 

stanowiska burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców wynosi 10430,00 zł, 

maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wynosi 3450,00 zł, dodatek specjalny przysługuje  

w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Maksymalna łączna wysokość tych składników wynagrodzenia wynosi więc  

10430,00  zł + 3450,00 zł + 4164,00 zł, co daje kwotę 18044,00 zł.  Ponadto Burmistrzowi Miasta 

Gostynina przysługuje  dodatek za wieloletnią pracę, którego wysokość uzależniona jest od stażu 

pracy i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego.  

Zgodnie z art. 37 ust. 4 (³) ustawy o pracownikach samorządowych minimalne wynagrodzenie 

Burmistrza, nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego  

w Rozporządzeniu, przez które rozumie się sumę maksymalnego poziomu wynagrodzenia  

zasadniczego, maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego i kwoty dodatku specjalnego, tj. nie 

może być niższe niż 80% kwoty wyliczonej w akapicie poprzedzającym, co daje kwotę 14435,20 zł.  

Ponadto dodać należy, że zgodnie z art. 18 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) nowe zasady ustalania wynagrodzenia 

Burmistrza mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.  

Mając więc na uwadze powyższe przepisy prawa powszechnie obowiązującego Rada Miejska 

podejmuje uchwałę niniejszej treści.  

 

 

 

 

 


