
UCHWAŁA NR XXIX/272/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 
2014 roku 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2016r., poz. 446, ze zm.), art. 8 ust.2, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902) w zw. 
z art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016r. (Dz.U. z 
2016r., poz. 278) oraz  § 6 i  § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1786 
), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 
1. W § 1ust. 1 pkt. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

" dodatek specjalny w kwocie  
3.065,00 zł

(słownie: trzytysiącesześćdziesiątpięćzłotych 00/100)"
2. W § 1ust. 1 pkt. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego  
1.200,00 zł

(słownie: tysiącdwieściezłotych 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 01 października 
2016 roku.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902) od dnia 01 października 2016 roku Panu
Marianowi Szkudlarkowi - Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz przysługuje dodatek za
wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

W związku z powyższym nastąpiła konieczność dostosowania wynagrodzenia zgodnie
z art. 37 ust. 3 cyt. powyżej ustawy, w myśl którego wynagrodzenie burmistrza nie może
przekraczać siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (kwota bazowa 1 766,46 zł).

Wobec wzrostu dodatku stażowego koniecznym jest obniżenie dodatku specjalnego
o 120 zł brutto, tak aby wynagrodzenie burmistrza nie przekraczało wskazanej ustawowo
kwoty.

Powyższe zmiany nie spowodowały obniżenia łącznej kwoty wynagrodzenia ustalonego w
zmienianej uchwale z dnia 16 grudnia 2014 roku.
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