UCHWAŁA NR XXVI/233/2021
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH
z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 t.j.), oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2,3,4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) w oparciu o uregulowania zawarte w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1260 t.j. ) w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Od dnia 1 sierpnia 2021r. do dnia 31 października 2021r. Rada Miejska w Pyzdrach ustala Panu
Przemysławowi Dębskiemu piastującemu funkcję Burmistrza Pyzdr, następujące miesięczne wynagrodzenie:

1) wynagrodzenie zasadnicze
2) dodatek stażowy (16%)
3) dodatek funkcyjny
4) dodatek specjalny w wysokości 30 %
Razem:

8200,00 zł
1312,00 zł
2520,00 zł
3216,00 zł
15 248,00 zł

2. Od dnia 1 listopada 2021r. Rada Miejska w Pyzdrach ustala Panu Przemysławowi Dębskiemu
piastującemu funkcję Burmistrza Pyzdr, następujące miesięczne wynagrodzenie:

1) wynagrodzenie zasadnicze
2) dodatek stażowy (17%)
3) dodatek funkcyjny
4) dodatek specjalny w wysokości 30 %
Razem:

8200,00 zł
1394,00 zł
2520,00 zł
3216,00 zł
15 330,00 zł

§ 2. Wszelkie zmiany, bądź uzupełnienia któregokolwiek ze składników wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr
wymagają dla swej ważności stosownej uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach za wyjątkiem wzrostu dodatku
stażowego za kolejny przepracowany rok.
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.

2018r. w sprawie

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Justyna Sosnowska
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXVI/233/2021
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 8 grudnia 2021 r.
Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 t.j.) czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza w zakresie ustalenia wynagrodzenia,
ustala Rada Miejska w drodze uchwały.
Rada Miejska w Pyzdrach zobowiązana została do zmiany wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr na
podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych, które wprowadza nowe stawki wynagrodzeń pracowników samorządowych
.
Wobec czego podjęcie proponowanej uchwały jest zasadne.
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