
 

 

 

Uchwała Nr XLIII/392/2018 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 36 ust. 3 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia  

21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902                 

z późn. zm.) oraz  § 6 i poz. 2 tabeli I B załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 936) Rada Miejska w Tczewie  

 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się wynagrodzenie dla Prezydenta Miasta Tczewa - Mirosława Pobłockiego 

w następującej wysokości:  

1) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  5000 zł,  

2)  dodatek funkcyjny w kwocie 2100 zł,  

3)  dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego,  

4) dodatek specjalny stanowiący 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego.  

§ 2  

 

Traci moc uchwała Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 1 grudnia 2014 r. 

w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.   

    

         

           Przewodniczący  

    Rady Miejskiej w Tczewie  

 

         Mirosław Augustyn 

 

 



                                      

 

Uzasadnienie 

 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936) wprowadza zmiany 

w wysokości maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na 

stanowiskach wójtów (burmistrzów, prezydentów miasta) oraz starostów i marszałków 

województw. Dotychczasowe przepisy dotyczące wynagrodzenia wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast określały granice wynagrodzenia zasadniczego od  4 800  zł do 

6200 zł, a dodatku funkcyjnego do 2100 zł. Od 1 lipca 2018 r. wysokość wynagrodzenia 

zasadniczego ulega obniżeniu, zaś nowe granice wynagrodzenia to przedział od 3 800 zł 

do 5 000 zł.  

Zgodnie z art.  18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym określenie 

wynagrodzenia Prezydenta Miasta należy do wyłącznej własności Rady.  

Przedstawiona propozycja wynagrodzenia dostosowuje obecne wynagrodzenie 

Prezydenta Miasta do wysokości określonej przez nowe przepisy prawa.   

 

                                                                                       

  

                       Przewodniczący 

                                                                                            Rady Miejskiej w Tczewie 

 

                      Mirosław Augustyn 

 

        

 


