
UCHWAŁA NR LII/555/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 czerwca 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z 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 2016 r. 
poz. 902 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936), 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 4.800,00 zł (słownie: czterytysiąceosiemsetzłotych 

00/100),
2) dodatek funkcyjny w kwocie 2.100,00 zł (słownie: dwatysiącestozłotych 00/100),
3) dodatek specjalny w kwocie wynoszący 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego 

i dodatku funkcyjnego 2.760,00 zł (słownie: dwatysiącesiedemsetsześćdziesiątzłotych 
00/100),

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 
960,00 zł (słownie: dziewięćsetsześćdziesiątzłotych 00/100).

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

§ 3. 

Traci moc uchwała nr XXIX/272/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 
2016 r. w sprawie zmiany 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

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 r.
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UZASADNIENIE

Wynagrodzenie Burmistrza regulują przepisy art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o

samorządzie gminnym, która stawia do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy

ustalenie wynagrodzenia Burmistrza. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r. o pracownikach samorządowych następuje to w drodze uchwały.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja

2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936) należy

dostosować wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do zapisów

wynikających z tegoż rozporządzenia. Rozporządzenie przewiduje obniżenie

wynagrodzenia zasadniczego i co za tym idzie dodatku specjalnego (kwota wynosząca co

najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego) oraz stażowego (procent wynagrodzenia zasadniczego).

W efekcie tak przeprowadzonej regulacji prawnej miesięczna pensja Burmistrza

zostanie obniżona o 1.745,00 zł brutto.
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