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UCHWAŁA NR IV/9/2010
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pani Anny 
Tomickiej 

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

z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 

o pracownikch samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz. 1458/ w związku z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

/Dz.U. Nr 50, poz. 398 ze zm./ Rada miejska uchwała co następuje: 

§ 1. 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz przyznaje się miesięczne wynagrodzenie brutto, na 
które składa się: 

1/ wynagrodzenie zasadnicze 
w kwocie 6.000,-zł. słownie:/sześćtysięcyzłotych/ 

2/dodatek funkcyjny 
w kwocie: 2.100,-zł. słownie:/dwatysiacestozłotych/ 

3/dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego określonego w pkt. 1 i 2 

w kwocie: 3.240,-zł. słownie:/trzytysiącedwieścieczterdzieścizłotych/ 
4/dodatek za wieloletnią pracę w wysokosci 20% wynagrodzenia zasadniczego 

w kwocie:1.200,-zł.słownie:/tysiącdwieściezłotych/ 
Razem brutto: 12.540,-zł. 

słownie: /dwanaścietysięcypięćsetczterdzieścizłotych/ 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Swarzędzu 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od dnia 01 grudnia 2010r. 

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XXIV/131/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 czerwca 2008r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pani Anny 
Tomickiej. 
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Uzasadnienie

Ustalając wysokość wynagrodzenia wzięto pod uwagę wielkość gminy oraz złożoność 
problemów w niej występujących. Gmina Swarzędz jest jedną z większych obszarowo 
i największą ludnościowo gminą w powiecie poznańskim, w której występują skomplikowane 
problemy społeczne związane między innymi z aktywizacją zawodową i walką z bezrobociem 
spowodowanym upadłością wielu zakładów głównie rzemieślniczych. Wynagrodzenie 
zasadnicze i dodatek funkcyjny wynikają z załącznika nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2009r.r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych / Dz.U.Nr 50 
poz. 398 ze zm./. Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia dodatek specjalny przysługuje w kwocie 
nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Burmistrza 
. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. nakłada na burmistrza zadania 
związane z wykonaniem uchwał rady i zadania gminy określone przepisami prawa. Według 
stanu na dzień 30.11.2010r. Gmina Swarzędz liczy 42.692 mieszkańców. Ze względu na 
złożoność problemów oraz odpowiedzialność związaną z kierowaniem Urzędem Miasta i Gminy 
w Swarzędzu oraz sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi,w których 
zatrudnionych jest ponad 600 pracowników przyznanie dodatku specjalnego w pełnej wysokości 
jest w pełni uzasadnione. 


