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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust.3, art.37 ust.3 i 4 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z  2019 r. poz. 1282  
z późn. zm.) w związku z art.18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.1834) oraz § 6 i załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz.1960), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg Pani Anny 
Mieczkowskiej  w następującej wysokości: 
1) wynagrodzenie zasadnicze    10 430,00 zł; 
2) dodatek funkcyjny      3 380,00 zł; 
3) dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 

i dodatku funkcyjnego     4 143,00 zł; 
4) dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 

2 086,00 zł.   
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/10/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalania 

wysokości wynagrodzenia od 1 sierpnia 2021 r.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta
Kołobrzeg
Ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1834) znowelizowana została m.in. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych. W ustawie tej dodany został przepis art. 37 ust. 4,
który wprowadził wymóg ustalenia minimalnego wynagrodzenia, m. in. wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 80% maksymalnego wynagrodzenia
określonego dla poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu wykonawczym.
Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego
poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku
funkcyjnego a także kwoty dodatku specjalnego. W związku z powyższą nowelizacją
ukazało się również nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960).
Z powyższych względów istnieje konieczność ustalenia wysokości wynagrodzenia
Prezydent Miasta w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) ustalenie wynagrodzenia dla Prezydent należy do
wyłącznej właściwości Rady Miasta. Wynagrodzenia Prezydent w wysokości określonej
niniejszym projektem uchwały przygotowano zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń dla
wójtów (burmistrzów, prezydentów) w gminach powyżej 15 tys. do 100 tys.
Mieszkańców:

1) wynagrodzenie zasadnicze 10 430,00 zł,

2) dodatek funkcyjny 3 380,00 zł,

3) dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego, tj. 4 143,00 zł.

Powyższa nowelizacja ustawy oraz rozporządzenie weszły w życie z dniem 1 listopada
2021 roku. Ustalenie nowej wysokości wynagrodzenia począwszy od 1 sierpnia 2021 r.
wynika z brzmienia art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych
innych ustaw, zgodnie z którym przepisy ustawy o pracownikach samorządowych
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie do ustalania wysokości
wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Artykuł 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych wskazuje, że prezydentowi
przysługuje dodatek specjalny. Zgodnie z rozporządzeniem dodatek specjalny, o którym
mowa, przysługuje w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego. Prezydentowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują
ponadto: dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
odprawy.
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