Podpisany przez:
Irena Seweryn; Gmina Karpacz
dnia 29 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/498/21
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Karpacza
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.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Począwszy od 01.08.2021 r. ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza
Karpacza w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy
dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto);
2) dodatek funkcyjny w kwocie 3 150,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt
złotych 00/100 brutto);
3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
tj. w kwocie 4 020,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100
brutto).
§ 2. Traci moc uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Karpacza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Irena Seweryn

Id: C7F91DC8-77DE-4FB3-B04D-CEECF4557EC9. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, ustalenie wysokości
wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Zasady wynagradzania burmistrza określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które
uzależnia wysokość kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego m.in.
od liczby mieszkańców gminy. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem (tabela
I Stanowiska wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków
województw) w gminach do 15 tysięcy mieszkańców, określono wynagrodzenie
zasadnicze i dodatek funkcyjny w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze maksymalny poziom 10 250,00 zł brutto,
2) stawka dodatku funkcyjnego do 3 150,00 zł brutto.
Burmistrzowi, zgodnie z art. 36 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, oprócz
ww. składników wynagrodzenia przysługuje dodatek specjalny (w kwocie wynoszącej
30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), dodatek za wieloletnią
pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na
emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Wskazane w uchwale kwoty wynagrodzenia i dodatków są kwotami brutto, które są
pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne i zaliczkę na
podatek dochodowy od osób fizycznych.
Zgodnie 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), wynagrodzenie burmistrza musi być zmienione od dnia 1 sierpnia 2021 r.
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