
UCHWAŁA Nr  XXXVII/344/2018 

RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE 

z dnia 21 czerwca 2018r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2-4, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia                       

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902, z 2017 r., 

poz.60, poz.1930) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.z 2018 r.,poz.936)-uchwala się:  

   § 1. 1. Ustala się Panu Ireneuszowi Kumiędze – Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew 

miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości: 

1)  wynagrodzenie zasadnicze – 4 700,00 zł, 

2)  dodatek funkcyjny – 1 650,00 zł, 

3)  dodatek specjalny – 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego –   

2 540,00 zł, 

4)  dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 940,00   zł. 

Razem wynagrodzenie miesięczne brutto -  9 830,00  zł. 

 

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skaryszewie. 

    § 3. Traci moc uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 

2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Skaryszew. 

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

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 ustawy            

o pracownikach samorządowych ustalenie wynagrodzenia burmistrza należy do wyłącznej 

kompetencji rady gminy. Wynagrodzenie burmistrza ustalane jest w oparciu o ustawę                                

o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych. W dniu 19 maja 2018 r. weszło w życie nowe 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018, poz.936,1000) 

określające  składniki wynagrodzenia burmistrza oraz minimalną i maksymalną ich 

wysokość: 

- wynagrodzenie zasadnicze - w gminach do 15 tys. mieszkańców w wysokości od 3 400 zł  

do 4.700zł., 

- dodatek funkcyjny w wysokości do 1 900 zł, 

- dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 

- dodatek za wieloletnią pracę do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania wynagrodzenia burmistrza 

do obowiązujących przepisów.  

Należy tutaj nadmienić, że burmistrz jako osoba zatrudniona na podstawie wyboru, 

pozbawiony jest zapisami ustawowymi możliwości otrzymywania nagród, jakie przewidziano 

dla innych pracowników w ustawie o pracownikach samorządowych. 

Ponadto wynagrodzenie burmistrza nie podlega regulacji płac, która dotyczy pozostałych                

pracowników zatrudnionych w urzędzie. 

   Łączna kwota ustalonego niniejszą uchwałą wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Skaryszew wynosi 9 830,00 zł., co w odniesieniu do poprzedniego wynagrodzenia, które                        

wynosiło 9 805,00 zł. stanowi wzrost o 25 zł. i wynika z zaokrąglonych kwot.    

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 


