
UCHWAŁA NR XLIII/417/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Inowrocławia 

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 i 1834), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2, 3 i 4, art. 37 ust. 3 i 4 oraz 
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834) oraz § 6 i załącznika nr 1 – I. Tabela do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia 
w wysokości:  

1) wynagrodzenie zasadnicze: 10 770,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset 
siedemdziesiąt złotych); 

2) dodatek funkcyjny: 3 450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt 
złotych); 

3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego; 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 2. Traci moc uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 3 grudnia 
2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Inowrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie                                  
do wynagrodzenia należnego Prezydentowi Miasta Inowrocławia od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/417/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie 
wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, wynagrodzenie wójta ustala rada 
gminy, w drodze uchwały. 

W 2018 r. wskutek decyzji Rady Ministrów zmienione zostały wynagrodzenia 
pracowników samorządowych, w tym również prezydentów, burmistrzów i wójtów. 
W rezultacie wynagrodzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia zostało obniżone o 11,5 %. 

W 2021 r. Sejm na wniosek grupy posłów podjął decyzję o nowej regulacji 
wynagrodzeń, gwarantującej podwyżki uposażeń, m.in. Prezydentowi RP, byłym 
prezydentom oraz przedstawicielom władzy samorządowej, po dokonaniu  wcześniejszych 
podwyżek o ok. 60 % dla posłów, senatorów oraz wielu innych uprawnionych podmiotów, 
które wprowadzone zostały rozporządzeniem Prezydenta RP. 

Rada Miejska Inowrocławia ma obowiązek ustalenia wynagrodzenia Prezydenta 
Miasta Inowrocławia zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 i z 2021 r. poz. 1834) oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960). 

Powyższe akty prawne są podstawą do ustalenia składników wynagrodzenia 
Prezydenta Miasta Inowrocławia wg takich samych zasad, jak w latach ubiegłych na poziomie 
maksymalnym. 

Mając na względzie powyższe, zasadnym jest przyjęcie niniejszej uchwały. 
Inicjatorem wywołania uchwały jest Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia. 
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