
                                        PROJEKT 

 

Uchwała Nr …/…/2021 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 26 listopada 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 

 

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.), art. 8 ust. 2, art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.), 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. z 2021 r. poz. 1834), § 3 pkt 1, § 

6, § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2021r. , poz. 1960), Rada Miejska w Opatowie 

uchwala, co następuje:  

§ 1 

 

Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto dla Pana Grzegorza Gajewskiego - Burmistrza 

Miasta i Gminy Opatów:  

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.250,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 3.150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt 

złotych 00/100) 

3) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie                                                                                              

2.050,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) 

4) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego w kwocie 4.020,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych 

00/100) 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opatowie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

Projektodawca: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie 

Przedstawiający Uchwałę w imieniu projektodawcy: 

Sekretarz Gminy Opatów – Kierownik Referatu Organizacyjnego 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie  

 

do uchwały Nr  …/…/2021  Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia  26 listopada 2021 roku    

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  

( Dz. U. z 2019r., poz. 1282 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy 

ustalenie Burmistrzowi wynagrodzenia w drodze uchwały.  

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2021 r. , poz. 1960), określa zasady przyznawania 

poszczególnych składników wynagrodzenia. 

 

Dla  wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców wynoszą one: 

− wynagrodzenie zasadnicze maksymalnie do 10.250 zł, 

− dodatek funkcyjny maksymalnie do 3.150 zł, 

− dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego               

i dodatku funkcyjnego, 

− dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

Przyznane wynagrodzenie jest zgodne z cytowanym rozporządzeniem. 

 

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. z 2021 

r. poz. 1834), zmienione przepisy m.in. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą znajdują zastosowanie do ustalania 

wysokości wynagrodzenia należnego od 1 sierpnia 2021 r.  

  

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2019r., poz. 1282 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy 

ustalenie Burmistrzowi wynagrodzenia w drodze uchwały.  

 

Wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia zostały ustalone w oparciu o ww. 

przepisy, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.  

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  ( Dz. U. z 2021r. , poz. 1960 ),  

 

Mając na względzie ww. rozporządzenie Rady Ministrów, obowiązujące od 1 listopada 2021 r. 

oraz zgodnie z art. 18 ww. ustawy z dnia 17 września 2021 r., Przepisy m.in. ustawy  

o pracownikach samorządowych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie 

do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.  

W związku z powyższym za zasadne należało nadać moc obowiązującą ww. przepisom zgodnie 

z treścią ustawy, tj. od dnia 1 listopada 2021 r.  
 

 

Opracowała: 

Mariola Gawron 

inspektor ds. kadrowych 


