
UCHWAŁA Nr ............. 
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI 

z dnia .............................. 
 
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Trzcianki 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku  
z art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) i załącznika nr 3 oraz § 6 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki 
uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Burmistrzowi Trzcianki ustala się wynagrodzenie miesięczne, 
składające się z niżej określonych składników: 
 
1/ wynagrodzenia zasadniczego w wysokości – ................ 
 
2/ dodatku funkcyjnego w wysokości – .............. 
 
3/ dodatku specjalnego w wysokości (...... %) – .............. 
 
4/ dodatku za wieloletnią pracę (...... %) – .............. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Trzcianki. 
 
 § 3. Uchwała obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2013r. 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wynagrodzenia 
Burmistrza Trzcianki 
 
 

Ustalenie wynagrodzenia burmistrza, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, należy do wyłącznej właściwości rady 
gminy.  

Jednocześnie, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samorządowych, czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza, 
związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący 
rady gminy, z tym że wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy w drodze uchwały. 

1 kwietnia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów 
z 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.  
Nr 50, poz.398 ze zm.), które określa m.in. warunki i sposób wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. W gminach 
powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, wynagrodzenie zasadnicze powinno 
kształtować się w granicach od 4.500,- do 6.000,-, maksymalny poziom dodatku 
funkcyjnego nie może przekroczyć 2.100,-, a dodatek specjalny przysługuje w kwocie 
wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę wynika  
z posiadanego stażu pracy i maksymalnie wynieść może 20 % wynagrodzenia 
zasadniczego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.KZ. 



 
Z e s t a w i e n i e 

 
 

 
Miasto 

 
Wynagrodzenie burmistrza brutto 

 
Chodzież 5.900,- wynagrodzenie zasadnicze 

2.100,- dodatek funkcyjny 
3.200,- dodatek specjalny (40 %) 
354,- dodatek za wieloletnią pracę (6 %) 

- 11.554,- brutto 
 

Czarnków 5.900,- wynagrodzenie zasadnicze 
1.900,- dodatek funkcyjny 
2.496,- dodatek specjalny (32 %) 
1.180,- dodatek za wieloletnią pracę (20 %) 

- 11.476,- brutto 
 

Wałcz 5.800,- wynagrodzenie zasadnicze 
2.000,- dodatek funkcyjny 
2.340,- dodatek specjalny (30 %) 
1.160,- dodatek za wieloletnią pracę (20 %) 

- 11.300,- brutto 
 

Wągrowiec 6.000,- wynagrodzenie zasadnicze 
2.100,- dodatek funkcyjny 
2.430,- dodatek specjalny (30 %) 
1.200,- dodatek za wieloletnią pracę (20 %) 

- 11.730,- brutto 
 

Złotów 6.000,- wynagrodzenie zasadnicze 
2.100,- dodatek funkcyjny 
3.240,- dodatek specjalny (40 %) 
1.200,- dodatek za wieloletnią pracę (20 %) 

- 12.540,- brutto 
 

 
 
Trzcianka, 4 kwietnia 2013r. 
 
 
 
 
 


