
Uchwała Nr  XXXVII/221/2021 

Rady Miasta Łaskarzew                                                                                                                        

z dnia 1 grudnia 2021 r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew  

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, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 3 i 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 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 

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

pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) uchwala się, co następuje:  

§ 1 

 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Łaskarzew Pani Anny Laskowskiej 

w następującej wysokości:  

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 9 000 zł;  

2) dodatek funkcyjny w kwocie – 3 150 zł;  

3) dodatek specjalny wynoszący 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego w kwocie 3 645 zł; 

2. Ponadto Burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami, przysługują: dodatek za 

wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, odprawa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.  

§ 2 

Traci moc Uchwała  Nr II/5/2018 Redy Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01sierpnia 2021 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Leszek Bożek 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z 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.) do wyłącznych kompetencji rady gminy należy ustalanie 

wynagrodzenia wójta/burmistrza/prezydenta miasta.  

Dnia 1 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie 

ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 

niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Akty te wprowadziły głębokie 

zmiany w zakresie wynagrodzeń pracowników samorządowych, w tym w szczególności 

wójta/burmistrza/prezydenta miasta - miedzy innymi nowe kwoty minimalnego i 

maksymalnego wynagrodzenia. W związku z wskazanymi zmianami aktów prawnych 

powszechnie obowiązujących konieczne jest dostosowanie przez redę gminy poziomu 

wynagrodzenia wójta/burmistrza/prezydenta miasta do obecnie obowiązujących wymogów. 

Artykuł 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw stanowi 

ponadto, że przepisy w nowym brzmieniu mają zastosowanie do ustalania wysokości 

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

 Stosownie do przepisów art. 36 ust. 3, 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych oraz § 6 i załącznika  nr 1 (I. Tabela pkt. 3 tiret 3) 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.  w sprawie wynagrodzenia 

pracowników samorządowych burmistrzowi przysługują następujące składniki wynagrodzenia: 

wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny i dodatek 

specjalny, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

Przepisy te określają też konkretne granice (wynagrodzenie minimalne i maksymalne) w 

których wynagrodzenie ustalane prze radę gminy musi się mieścić (nie uwzględniając dodatku 

za wieloletnią pracę).  

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, a 

ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew nastąpiło zgodnie z przywołanymi 

powyżej przepisami i na podstawie posiadanych kompetencji. 
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