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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn.zm.1)) oraz art. 8 ust.2 i art. 36 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.2)), w związku z 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. poz.1834) oraz § 3 pkt 1 i § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz.1960), Rada 
Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Głogówka Piotra Bujaka, obejmujące miesięcznie:   

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 250 zł; 

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 287 zł; 

3) dodatek specjalny w wysokości 3 461,1 zł; 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. 

2. Burmistrzowi Głogówka Piotrowi Bujakowi przysługują na podstawie odrębnych przepisów: 

1) nagroda jubileuszowa; 

2) odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; 

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

§ 2. Wynagrodzenie określone w § 1 ust. 1 przysługuje Burmistrzowi Głogówka Piotrowi Bujakowi - na 
zasadach określonych w 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. poz.1834) -  od dnia 
1 sierpnia 2021 r. 

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 listopada 2018 r.                       
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
1) 1)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r., poz.1834 
2) 2)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834 
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3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Głogówku w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Z godnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn.zm.), oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2019 poz. 1282 z późn.zm), zwanej dalej U.p.s. do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza. 

W świetle art.36 ust.1 i ust.3 oraz art. 37 ust.3 i 4ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1202)  oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 
2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz.1960), burmistrzowi jako 
pracownikowi samorządowemu: 

1) przysługują : 

a) wynagrodzenie zasadnicze, dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę; 

b) nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu 
niezdolności do pracy; 

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

2) może zostać przyznany dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnie 3150 zł. 

W myśl przepisów wydanego na podstawie delegacji określonej w art. 37 ust.1 U.p.s. rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 
(Dz. U. poz.1960)  maksymalna stawka: 

1) wynagrodzenia zasadniczego Burmistrza w gminie do 15 tyś. mieszkańców wynosi 10 250 zł; 

2) dodatku funkcyjnego Burmistrza w gminie do 15 tyś. mieszkańców wynosi 3150 zł. 

Wysokość dodatku za wieloletnią pracę Burmistrza Głogówka Piotra Bujaka wynosi 9 % wynagrodzenia 
zasadniczego. Dodatek ten będzie wzrastał o 1 % za każdy dalszy rok pracy. 

W myśl art.37 ust.3. U.p.s. maksymalne wynagrodzenie Burmistrza nie może przekroczyć w okresie 
miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1658) 

Określona w ustawie budżetowej na 2021 r. kwota bazowa wynosi 1789,42 zł. 

Wskazana w art.37 ust.3 U.p.s. 11,2 krotność kwoty bazowej to  20 041,50 zł. 

W myśl art. 18 w związku z art. 11 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1834) 
przepisy U.p.s. w brzmieniu nadanym w art.11 tej ustawy mają zastosowanie do ustalania wysokości 
wynagrodzeń, diet i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 
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