UCHWAŁA NR II/3/2014
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Inowrocławia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 i art. 37 ust. 3 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz
§ 6 i załącznika nr 3 - I tabela A do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, z późn.
zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Prezydenta Miasta Inowrocławia
w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze: 6 200,00 (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych);
2) dodatek funkcyjny: 2 100, 00 (słownie: dwa tysiące sto złotych);
3) dodatek specjalny w kwocie stanowiącej różnicę między siedmiokrotnością
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe a łączną kwotą wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego
i dodatku za wieloletnią pracę – nie więcej jednak niż 40% łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2. Zgodnie z odrębnymi przepisami, Prezydentowi Miasta Inowrocławia jako
pracownikowi samorządowemu, przysługują ponadto: dodatek za wieloletnią pracę, nagroda
jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu
niezdolności do pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
§ 2. Traci moc uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 1 grudnia
2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Inowrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie
wynagrodzenia należnego Prezydentowi od dnia nawiązania stosunku pracy.
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1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz
z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1218 oraz z 2014 r.
poz. 958.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych, zwanej dalej „ustawą”, wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze
uchwały.
Stosownie do przepisu art. 36 ust. 3 ustawy pracownikowi samorządowemu, a jest
nim także wójt (burmistrz, prezydent miasta), przysługuje – oprócz składników wynagrodzenia
wymienionych w art. 36 ust. 2 ustawy (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią
pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach
określonych w odrębnych przepisach) – także dodatek specjalny. Nadto pracownikowi
samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny(art. 36 ust. 4 ustawy).
Warunkii sposób wynagradzania pracowników samorządowych, w tym zatrudnionych
na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, a także wysokość
dodatku specjalnego określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (§ 6 i załącznik nr 3- tabela
A).
Maksymalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie wyboru nie może –
zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy – przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty
bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.
U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.).
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Prezydenta Miasta Inowrocławia w głosowaniu jawnym.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosy przeciwne - 7, wstrzymującychsię - 0.
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