PROJEKT
druk nr 280
UCHWAŁA Nr / /2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia …….. 2016 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta
Miasta Leszna
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) Rada
Miejska Leszna uchwala co następuje:
§1
Ustala się wynagrodzenie Panu Łukaszowi Borowiakowi – Prezydentowi Miasta
Leszna w sposób i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia
18
marca
2009 r.
w sprawie
wynagradzania
pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) w następującej wysokości :
- wynagrodzenie zasadnicze
6 200,00
- dodatek funkcyjny
2 100,00
- dodatek za wysługę lat
19 %
1 178,00
- dodatek specjalny
34 %
2 822,00
...........................................................................................................................
Razem wynagrodzenie brutto:
12 300,00
(słownie złotych: dwanaścietysięcytrzysta /00/100)

zł
zł
zł
zł
zł

§2
Dodatek z tytułu wysługi lat wzrośnie z dniem 01 stycznia 2017 r. do 20 %.
§3
Traci moc Uchwała Nr III/20/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do uchwały nr / /2016 Rady Miejskiej z dnia
2016 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) Rada Miejska jako organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonuje czynności ustalenia
wynagrodzenia w stosunku do Prezydenta Miasta Leszna.
Wynagrodzenie powyższe ustala się w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1786). I Tabela stanowisk wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast), statostów i marszałków województw stanowiąca załącznik nr 3 do ww.
rozporządzenia przewiduje dla prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)
następujące składniki wynagrodzenia:
- wynagrodzenie zasadnicze – kwota w złotych: 4 800 - 6 200,
- dodatek funkcyjny – kwota w złotych: do 2 100.
Ponadto prezydentowi przysługuje dodatek za wysługę lat oraz zgodnie z art. 36 ust.
3 ustawy o pracownikach samorządowych i § 6 rozporządzenia w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych - dodatek specjalny w kwocie
wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych maksymalne
wynagrodzenie prezydenta miasta nie może 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 zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030 ze zm.).
Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi
1 766,46 zł zgodnie z ustawą budżetową na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U.
z 2016 r. poz. 278), zatem maksymalne miesięczne wynagrodzenia prezydenta nie
może przekroczyć kwoty 12 365,22 zł.
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Leszna zostało ustalone uchwałą Nr III/20/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 grudnia 2014 r. i wynosi aktualnie 11 465,50 zł.
Proponowany wzrost wynagrodzenia wynosi 834,50 zł. Mając na uwadze
dopuszczalną wysokość wynagrodzenia dla stanowisk pracowniczych wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw przewidzianą
w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zasadne
wydaje się ustalenie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna w przedstawionych
w uchwale stawkach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

