UCHWAŁA NR XXXII/197/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834),
uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Lubniewic Pana Radosława Sosnowskiego w wymiarze miesięcznym
w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 8200 zł;
2) dodatek funkcyjny – 2520 zł.
§ 2. Burmistrzowi Lubniewic zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek specjalny, dodatek za
wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
§ 3. Traci moc uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Janiszewski
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), zmianie
uległa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282
ze zm.) i na jej podstawie wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960).
Skutkiem podjętych przez ustawodawcę aktów prawnych zmianie uległy zasady wynagradzania
Burmistrza Lubniewic. Dotychczasowe wynagrodzenie burmistrza ustalone przez Radę Miejską na początku
bieżącej kadencji (listopad 2018 r.) kształtowało się następująco:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.200,00 złotych;
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1900 złotych brutto;
3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego tj. 2440 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią służbę ustalony według odrębnych
przepisów.
W wyniku regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagradzaniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.
1834), ustawodawca określił maksymalny, ale przede wszystkim minimalny poziom wynagrodzenia
miesięcznego osób zatrudnionych na podstawie wyboru. Obecne wynagrodzenie Burmistrza Lubniewic
ustalone jest na poziomie znacznie poniżej minimalnego limitu obowiązującego w zmienionych przepisach.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały dostosowującej poziom składników płacowych
Burmistrza Lubniewic do aktualnych regulacji prawnych. W obecnym stanie prawnym zniesiona została też
uznaniowość ustanawiania wysokości dodatku specjalnego, którego poziom obecnie określony jest
obligatoryjnie przez ustawodawcę w postaci stałej stawki procentowej. Ponadto, ustawodawca w art. 18
ustawy z dnia 17 września 2021 roku określił, że zmiana wynagrodzenia ma zastosowanie do ustalenia
wysokości wynagrodzenia od dnia 1 sierpnia 2021 roku, stąd powstał obowiązek wyrównania poziomu
wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic od dnia 1 sierpnia br.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Janiszewski
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