
Projekt

Przewodniczącego Rady Miasta 
Kołobrzeg

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Na podstawie art.8 ust.2 i art.36 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz.936) oraz art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) Rada Miasta Kołobrzeg 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze 4.800,00 zł;
2) dodatek funkcyjny 2.100,00 zł;
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% 960,00 zł: 

wynagrodzenia  zasadniczego
4) dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2.760,00 zł.
–          OGÓŁEM                                                                                      10.620,00 zł.
–          Słownie: dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2018 r.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta
Kołobrzeg

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) ustalanie wynagrodzenia prezydenta należy
do wyłącznej kompetencji Rady.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych, maksymalne wynagrodzenie 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 o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 373 ze zm.).

Składniki wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta reguluje rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja
2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.936), dla prezydentów miast powyżej 15 tysięcy do
100 tysięcy mieszkańców.

Na podstawie ww. rozporządzenia składniki wynagrodzenia kształtują się następująco:

- wynagrodzenie zasadnicze od 3.600,00 zł do 4.800,00 zł

- dodatek funkcyjny max 2.100,00 zł

- dodatek specjalny od 20% do 40% płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego,

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości do 20% max wynagrodzenia zasadniczego.

W związku z powyższym zaproponowane wynagrodzenie odpowiada wymogom
maksymalnej kwoty obliczonej wg kwoty bazowej przysługującej w 2018 roku
w wysokości 1.789,42 zł.

Zasadne jest podjęcie uchwały.
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