UCHWAŁA NR II/5/18
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art.8 ust.2, art.36 ust.2 i ust.3, art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.1260 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1 i §
6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz.936)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. 1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Miasta Piekary Śląskie- Pani Sławy Umińskiej-Duraj
w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5000,00 zł brutto,
2) dodatek funkcyjny w kwocie 2100,00 zł brutto,
3) dodatek specjalny w wysokości 40%
w kwocie 2840,00 zł brutto,

łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie 750,00 zł brutto.
2. Dodatek za wieloletnią pracę z dniem 01.07.2019r. wzrośnie do 16% i z tym dniem wzrastać będzie
o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 22 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 994 z późn. zm.) ustalenie wynagrodzenia Prezydenta Miasta należy do wyłącznej kompetencji Rady
Miasta.
Artykuł 37 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018r.,
poz.1260 z późn. zm.) wskazuje, że maksymalne wynagrodzenie prezydenta miasta nie może przekroczyć
w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 373,
730 i 912).
Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł (podstawa
prawna: art. 9 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018r.- Dz. U. z 2018r.,
poz. 291).
Zatem maksymalne miesięczne wynagrodzenie prezydenta miasta nie może przekroczyć kwoty
12 525,94 zł, stanowiącej siedmiokrotność ww. kwoty bazowej (7x 1789,42 zł wynosi 12 525,94 zł).
Dodatkowo, w Załączniku Nr 1 (I Tabela B) do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz.936) określono, że na
stanowisku prezydenta miasta wynagrodzenie zasadnicze nie może przekraczać kwoty 5000,00 zł, z kolei
maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wynosi 2100 zł.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że proponowana w niniejszym projekcie uchwały kwota
miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie spełnia wymogi obowiązujących
przepisów prawa.
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