
UCHWAŁA NR III/15/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana 
Mariana Szkudlarka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) w zw. 
z art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. 
(Dz. U. z 2014 r., poz.162) oraz § 3, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1050 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz przyznaje się miesięczne wynagrodzenie brutto, 

na które składa się:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześćtysięcyzłotych 00/100),
2) dodatek funkcyjny w kwocie 2.100,00 zł (słownie: dwatysiącestozłotych 00/100),
3) dodatek specjalny w kwocie 3.185,00 zł (słownie: trzytysiącestoosiemdziesiątpięćzłotych 

00/100),
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 

1.080,00 zł, który będzie wzrastał o 1% za każdy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% (słownie: 
jedentysiącosiemdziesiątzłotych 00/100).

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 5 grudnia 2014 r.
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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.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych, wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy, w drodze uchwały.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych, wynagrodzenie zasadnicze wg tabeli I dla

stanowiska burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców mieści się w

przedziale 4.500,00 zł do 6.000,00 zł, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wynosi

2.100,00 zł.

Stosownie do przepisu art. 36 ust. 3 u. p. s. burmistrzowi przysługuje dodatek

specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Według stanu na dzień 30.11.2014 r. gmina Swarzędz liczy 45.005 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 1.000 pracowników, przyznanie

maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego oraz specjalnego jest w pełni uzasadnione.
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