
Projekt 
 
z dnia  23 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego 

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, zm. poz. 1834) oraz art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1282; z 2021 r. poz. 1834) oraz § 1 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1960), 
Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotara w kwocie 
19.470,00 złotych, w tym : 

1) wynagrodzenie zasadnicze kwocie 10.250,00 zł; 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 3.150,00 zł; 

3) dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie  wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
w kwocie 4.020,00 zł; 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2.050,00 zł. 

§ 2. Wyrównanie miesięcznego wynagrodzenia następuje od dnia 1 sierpnia 2021r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Lewin Brzeski. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 19 listopada 2018 r. 
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przedkłada: 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

Waldemar Włodek 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku 
z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustalenie wysokości 
wynagrodzenia rurmistrza należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. 

Zasady wynagradzania burmistrza określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które uzależnia wysokość kwoty wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego m.in. od liczby mieszkańców gminy. Zgodnie ze wskazanym 
rozporządzeniem w załączniku nr 1 pn. „Wykaz stanowisk, kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia 
zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla 
pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru  I. Tabela Stanowiska wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw” w gminach do 15 tysięcy 
mieszkańców, określono wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w wysokości : 

1)maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, 

2)maksymalny poziom dodatku funkcyjnego. 

Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia jest dodatek specjalny. Art. 36 ust. 3 ustawy dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych stanowi, że wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście 
oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny. Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia wysokość 
dodatku specjalnego przysługuje w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego. 

Składnikiem miesięcznego wynagrodzenia jest również dodatek za wieloletnią pracę w wysokości % 
wynagrodzenia zasadniczego, który jest wypłacany po raz pierwszy w wysokości 5% po przepracowaniu 5 lat 
i maksymalnie w wysokości 20% po przepracowaniu 20 lat. 

Wynagrodzenie wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców z założeniem przepracowania 20 lat 
przedstawia się następująco : 

Składnik wynagrodzenia Maksymalny poziom (§ 1 pkt 3 i 6 
rozporządzenia w/s wynagradzania 

pracowników samorządowych) 

Minimalny poziom (art. 37 ust. 4 
ustawy o pracownikach samorządowych 

– nie niższy niż 80% maksymalnego 
wynagrodzenia) 

Wynagrodzenie zasadnicze 10.250,00 8.200,00 
Dodatek funkcyjny 3.150,00 2.520,00 
Dodatek specjalny 30% 4.020,00 3.216,00 
Dodatek za wieloletnią pracę 
zgodnie z ustawą – 20% 
wynagrodzenia zasadniczego 

2.050,00 1.640,00 

Łącznie 19.470,00 15.576,00 
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