
UCHWAŁA NR XLIV/431/2021 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.); art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1282, z 2021 r. poz.1834), 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),§6 i § 
7 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych( Dz.U. z 2021r. poz.1960)  oraz uchwala się, co 
następuje: 

§ 1.  

Ustala się dla Pana Marcina Marca - Burmistrza Sandomierza - wynagrodzenie miesięczne 

w następującej wysokości: 

1. Wynagrodzenie zasadnicze  w wysokości - 10 430,00 zł. 

2. Dodatek funkcyjny               w wysokości -  2 970,00 zł. 

3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku        
funkcyjnego. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie 

ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza. 

§ 4.  

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wynagrodzenie 

w wysokości ustalonej w § 1 przysługuje Burmistrzowi Miasta Sandomierza od 1 sierpnia 2021 roku. 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

Art 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa właściwość rady gminy, 

w tym między innymi do ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego  

i dodatku funkcyjnego są adekwatne do wkładu pracy i zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz 

lokalnej społeczności.  

Dotychczas wynagrodzenie Burmistrza Miasta Sandomierza wypłacane jest zgodnie z treścią Uchwały 

nr II/15/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Burmistrza Sandomierza.  

Zmiany zasad wynagrodzenia wynikają z ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy  

o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), zmiany ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz.1282, z 2021 r. poz. 1834) oraz nowego Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 25 

października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) i 

dotyczą: 

a) ustalenia nowego limitu miesięcznego wynagrodzenia, 

b) ustalenia nowych maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 

c) zmiany zasad dotyczących wypłaty dodatku specjalnego, 

d) wprowadzenia zasady minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, 

e) ustalenie terminu stosowania nowo ustalonych zasad. 

W związku ze zmianą podstaw prawnych przywołanych w ww. Uchwale i zmiany zasad wynagradzania  

w odniesieniu do osób zatrudnianych na podstawie wyboru konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta 

Sandomierza nowej uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Sandomierza. 
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