
 
UCHWAŁA NR   385/2017 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
                   z dnia 28 marca 2017r. 

 
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

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

gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) 
 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się Panu Piotrowi Wojtiukowi Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie 

miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 
 

     1) wynagrodzenie zasadnicze                                                                          -    5 900,00zł 
     słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych  

     2) dodatek funkcyjny                                                                                      -     1 900,00zł 
         słownie: tysiąc dziewięćset złotych  
     3) dodatek specjalny 35%                                                                               -     2 730,00zł 
         od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
         słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych  
     4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 13%            -       767,00zł. 
        (Wysokość dodatku za wieloletnią pracę ulega zwiększeniu o 1%  
          za każdy rok pracy.) 
 

§2. Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od miesiąca kwietnia 
2017roku 

 
§3. Traci moc uchwała Nr 26/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 

2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej                       
w Jastrowiu.  

 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 

 
Uzasadnienie 

 
do uchwały Nr 385/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) - do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie 
wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Problematykę wynagradzania 
pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru kompleksowo regulują przepisy ustawy  
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.)  
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1786). 

W świetle powołanych wyżej przepisów poszczególne składniki wynagrodzenia winny 
mieścić się w następujących wielkościach: 

− wynagrodzenie zasadnicze – 4.200 zł do 5.900 zł dla gmin do 15 tys. 
mieszkańców (załącznik nr 3 do rozporządzenia I tabela – stanowiska wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast, starostów i marszałków województw), 

− dodatek funkcyjny – do kwoty 1.900 zł dla gmin do 15 tys. mieszkańców 
(załącznik nr 3 do rozporządzenia I tabela – stanowiska wójtów, burmistrzów, prezydentów 
miast, starostów i marszałków województw), 

− dodatek specjalny - w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego (art.36 ust.3 ustawy i §6 rozporządzenia), 

− dodatek za wieloletnią pracę – maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego 
(art.38 ust.1 ustawy i §7 rozporządzenia).  

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie dotychczasowego wynagrodzenia Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie ustalonego uchwałą Nr 26/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu  
z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie. Planowany wzrost wynagrodzenia w poszczególnych jego składnikach mieści się   
w granicach wynikających z ustawy i rozporządzenia, a ponadto nie przekracza 
maksymalnego  wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru, określonego               
w art.37 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych, tj. siedmiokrotności kwoty bazowej 
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń                 
w państwowej sferze budżetowej. 

W związku z powyższym uznaje się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały. 
 


