
ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.173.2022 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 14 września 2022 r. 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr WOM.0050.1.163.2022 Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do 

projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2023. 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zmianami), art. 233 pkt. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami)  
oraz § 3 uchwały Nr IX/135/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2019r. 
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje: 

§ 1.  

W zarządzeniu Nr WOM.0050.1.163.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 
31 sierpnia 2022r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2023, § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W 
przypadku nieosiągania przez pracownika na dzień planowania funduszu płac minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w roku 2023 (tj. w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. - 3.490 zł 
brutto oraz w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. - 3.600,00 zł brutto) w planie funduszu 
płac należy uwzględnić wynagrodzenia w minimalnej wysokości. Do wynagrodzeń 
podwyższonych do minimalnych nie stosujemy podwyższenia o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 
wskazany w ust. 1." 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
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UZASADNIENIE 

 
W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w wysokości od 01 stycznia 2023r. w wysokości 3.490 
zł oraz od 01 lipca 2023r. w wysokości 3.600 zł  zachodzi konieczność 
dokonania zmiany w przedmiotowym zarządzeniu. 
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