UCHWAŁA NR XXX/337/21
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mogilna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021,
poz.1372 i 1834) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
z 2019, poz.1282, z 2021r. poz. 1834) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Mogilna, obejmujące następujące składniki:
1) wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w aktualnie obowiązujących maksymalnych wysokościach
przewidzianych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.
37 ust. 1 ustawy
o pracownikach samorządowych
2) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
§ 2. 1. Maksymalne wynagrodzenie Burmistrza Mogilna nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 1658).
2. W przypadku, gdy wynagrodzenie ustalone zgodnie z zasadami, o których mowa w § 1 przekracza 11,2 krotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, dodatek funkcyjny ulega obniżeniu do wysokości
zapewniającej miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Mogilna nie przekraczające kwoty bazowej, o której
mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 2 przekracza 11,2 -krotność kwoty bazowej,
o której mowa w ust. 1, wynagrodzenie zasadnicze ulega obniżeniu do wysokości zapewniającej miesięczne
wynagrodzenie Burmistrza Mogilna nie przekraczające kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mogilnie.
§ 4. Traci moc uchwała nr XLVIII/492/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mogilna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Molenda
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXX/337/21
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mogilna

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, 1834) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. ustalanie wynagrodzenia burmistrza.

W związku z uchwaleniem 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. 1834) oraz wydaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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