
UCHWAŁA NR 8 /2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 28 listopada 2018r. 

 
 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432), art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260, poz.1669) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.936) - 
 

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       - 4.700,00 zł 
     słownie: cztery tysiące siedemset złotych 
2) dodatek funkcyjny        - 1.900,00 zł 
     słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 
3) dodatek specjalny 40% 
     od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego   - 2.640,00 zł 
     słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych  
4)  dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 15%    -    705,00 zł 
     (wysokość dodatku za wieloletnią pracę ulega zwiększeniu o 1 %  
      za każdy rok pracy) 

                Łącznie:   9.945,00 zł  
 
 §2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej                                
w Jastrowiu. 
 
 §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 22 
listopada 2018r. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr 8/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2018r.                              
w  sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) – do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie 
wynagrodzenia wójta.  

Przedmiotową kompetencję dla rady gminy zastrzega również art.8 ust.2 ustawy                          
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2018r. poz.1260 ze 
zm.). 

Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru regulują 
przepisy powołanej wyżej ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 
(Dz.U. z 2018r. poz.936). 

Podjęcie przedmiotowej uchwały następuje ze względu na nawiązanie stosunku pracy 
w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie na czas kadencji 
2018 – 2023.  

Proponowane w projekcie uchwały wynagrodzenie 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 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej. 
 
 W tym stanie prawnym podjęcie przedkładanej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


