Projekt
z dnia 15 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Piskiej
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2, 3 i 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1960) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Białej Piskiej w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8 200,00 zł,
2) dodatek funkcyjny w kwocie 2 520,00 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 30 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj.
w kwocie: 3 216,00 zł.
§ 2. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę dla Burmistrza Białej Piskiej regulują odrębne przepisy.
§ 3. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Białej Piskiej według regulacji wprowadzonych
niniejszą uchwałą ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/179/2020 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Piskiej
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej
Marek Grabowski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E7109FA5-F6B1-4638-8505-E27D0D625673. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
W związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
1282 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960). Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) ustalenie wynagrodzenia dla burmistrza
należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Wynagrodzenie burmistrza w wysokości określonej niniejszym
projektem uchwały przygotowano zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń dla wójtów/burmistrzów/prezydentów
miasta w gminach do 15 tys. mieszkańców.
W przedłożonym projekcie uchwały ujęto minimalną stawkę wynagrodzenia jakie może otrzymać Burmistrz
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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