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UCHWAŁA NR ........../........../2021 
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia    30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej 

       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 ze zm.), art. 8 ust. 2 i 37 ust 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 
września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2021 poz. 1834) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) 

Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej od dnia 1 sierpnia 2021 r. w 
wymiarze miesięcznym w wysokości brutto: 
1)    wynagrodzenie zasadnicze                 -  9 950,00 zł; 

2)    dodatek funkcyjny        -  2 500,00 zł; 
3)    dodatek specjalny w wysokości 30 % 
       łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego -   3735,00 zł; 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 
2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady 

   Marek Śledziński  

 

 



Uzaasadnienie do uchwały Nr …. /...../2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 
30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Izbicy 
Kujawskiej. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 października 2021 r. o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 
innych ustaw, która w art. 11 wprowadziła zmiany w art. 37 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych zachodzi konieczność dostosowania wynagrodzenia 
Burmistrza do aktualnie obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 37 ust 4  
o pracownikach samorządowych minimalny poziom wynagrodzenia Burmistrza nie może być 
niższy niż 80%  maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk  
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych załączniku nr 1 do tego rozporządzenia maksymalny poziom 
zasadniczego wynagrodzenia burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców ustalono na kwotę 
10.250 zł, natomiast maksymalny poziom dodatku funkcyjnego na kwotę 3.150 zł. Mając na 
uwadze powyższe wynagrodzenie burmistrza nie może wynosić mniej niż 80% tych kwot. Art. 
18 stanowi, że nowelizacja ma zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzeń  należnych 
od dnia 01.08.2021 r. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
 

 

 

 

 

 

 

 


