
UZASADNIENIE  

 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z  2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia  

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), 

ustalenie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – Burmistrza Miasta Podkowa 

Leśna należy do wyłącznej właściwości rady gminy – Rady Miasta Podkowa Leśna. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2018 r., poz. 936) w związku z art. 36 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z 

późn. zm.) minimalne wynagrodzenie zasadnicze wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. 

mieszkańców nie może być niższe niż 3.400 zł,  maksymalne wyższe niż 4.700 zł.. Maksymalna 

kwota dodatku funkcyjnego  wynosi 1.900 zł., dodatek specjalny przysługuje w kwocie 

wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego. 

 

Tak ustalone wynagrodzenie brutto jest zgodne z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) i nie przekracza 

siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w   ustawie budżetowej na rok 2018 dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie odrębnych przepisów (1766,46 x 

7 = 12365,22 zł). 

 

Dodatkowo informuję, że zgodnie z poprzednim Rozporządzeniem Rady Ministrów i uchwałą 

Rady Miasta wynagrodzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w VII kadencji wynosiło: 

wynagrodzenie zasadnicze – 5.900 zł.; dodatek funkcyjny – 1.900 zł.; dodatek specjalny – 3.120 

zł. Łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę 11569 zł. Obecnie proponowane wynagrodzenie jest 

o 1812 zł. niższe od poprzedniego. 

 

 

Zaproponowane wynagrodzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna spełnia wszystkie warunki 

określone we wskazanych przepisach prawnych tego projektu uchwały. 
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