
UCHWAŁA NR XXI/166/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.), art. 36 ust.1, 2, 3, 4 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 17.09.2021 r o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1834) oraz §3 pkt 1 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r., poz. 1960), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego Panu Jackowi Sauterowi z mocą od dnia 1 sierpnia 
2021r. wynagrodzenie miesięczne brutto w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze - 9 225 zł 

2) dodatek funkcyjny - 2 835 zł 

3) dodatek specjalny w wysokości 30% od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3 618 zł 

§ 2. Ponadto Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego zgodnie z przepisami przysługują: dodatek za 
wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

§ 3. Traci moc uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 roku 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r. i podlega 
podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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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 wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy między innymi ustalanie wynagrodzenia 
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego. 

Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1282 ze zm.) ustala, że: „czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, 
a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub 
sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały”. Zgodnie z ust.4 w/w 
ustawy minimalne wynagrodzenie burmistrza, nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia 
określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na podstawie ust. 1. Maksymalne 
wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego 
oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 36 ust. 3, 
także kwoty dodatku specjalnego 

Korzystając z delegacji ustawowej zawartej w art. 37 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o pracownikach 
samorządowych, Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych. W załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia Rada Ministrów 
zawarła wykaz stanowisk, kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty 
maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. W I tabeli zawarto: wynagrodzenie burmistrza 
w gminie do 15 000 mieszkańców, które może wynosić: 

1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego: 10.250 zł, a 90% - 9.225 zł, 

2. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego: 3.150 zł, a 90% - 2.835 zł, 

3. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych dodatek specjalny jest obligatoryjnym 
składnikiem wynagrodzenia burmistrza i może wynosić 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego. 

Rada Miejska ustaliła wynagrodzenie na poziomie 90% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla 
stanowiska burmistrza określonego w załączniku do w/w rozporządzenia. 

Ponadto, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.09.2021 r o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834) 
- przepisy ustaw zmienianych w art. 1, art. 2, art. 4-6, art. 11 i art. 12 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą 
mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 
2021 r. 

Zaproponowane w projekcie uchwały wynagrodzenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego jest zgodne 
z przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych. 
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