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w sprawie ustalEnia uynagrodzenia Burmistrza illiasta anoka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 rrstalNy z dnia 8 marca 199f} roku o sałaorzqdeie gmtnnym
(tj.Dz. U. zACI2l roku poz. l37ż zpóźń.zrn.},art.8. ust.2, art.36 ust.2-4, art.37 ust. 3 i 4, art. 38
ust. 1 i 5 ustawy z óńa21 listopada 2008 roku o prccownikach samarzqdowyck $.j. Dz. l} . z żłl9 r.
poz.1282 zpoźń. zrn.), art. 18 ustawy zdńa 17 wrzęśniażł?l t. o zmtante ustawy owynagrcdzeniu
osób zajmujqcych kierownicze stanowislm państwowe orcu niektórych innycłl ustttw {Dz.U. poz. 1834)
orae 6 i zńąłańka nr 1 do rozpotządzenia Rady Ministrów z dńa 25 puźńńerńka 2021 roku
w sprawie wynagradzania pracowników samorzqdowych {Dz,U. z2Oż1 t. p z.1960)
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1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie urmistrza Miasta anoka Pana Tomasza Matuszewskiego
na którę składa się:

l) wynagrodzenie zasaśaięz w kwocie: 10 430,00 ńotych,
2) dodatek fimkcyjny w kwocie: 3 450,00 złotych,

3) dodatek specjalny w wysokości 30 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
i dod#ku fimkcyjłego, tj.w kwocie: 4I64,0a złotych,

4) dodatek za wieloletrią praĘ obliczony na zasadach okreśłonych w art.38 rst. 1 ustawy
o pracownikach samorądowych.

2. Burmistrzowi Miasta Sanoka - zgodnie z własciwymi ptzepisami prz,ys}ugują: nagroda
jubileusmwa oraz dodatkowe wynagrodzenie roc&le i odprawy.

2.

Tiaci moc uchwała Nr II/7/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada2at,8 roku w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmisfrza Miasta anoka.

3.

Uchwała wchodzi w życie z d*iem podjęcia zm ęąobowiązł{ącą od 1 sierpnia 2021 roku.
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Uzasadnienie do projektu uchwnły:

Problematykę wynagradzarria pracowników zatnrdnionych w samorządzie na podstawie
wyboru regulują przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o prs o inikaph samorz.ą{owych (tj. Dz.U.
z 2a19 r. poz. t282 rł ror.) oraz rczpor:ądzsnia Rady Minis*ów z 25 pahdńerńka ż021 t.
w spnwie wynagradzania pracovcników samorądowych (Dz.U. pz.936),
Zgńńe z art. 18 u t. 2 pkt 2 ustawy z8 marca 1990 r. o sarrorądeie gminnym (tj. DeU. z202l r.

pz 1372 zs mt.) usralęnie wynagroduenia dla Burmisfiza Miasta Sanoka nałęty do wyłąławj
włafuiwości Rady Miasta anoka.
Wynąrodzenie Brrrmistrza Miasta Sanoka w wysokości określonej niniejszynn projektem uchwały
ptrygotorłano zgodnie ztabląstawek wynąrodzeń dla wójtów burmistrzów w gminach pouryżej
15 tys. do 100 Ęs. mieszkańców. Obecne rozptząńzanierakłńa:
- maksynalny poziom wynagrodzenia raadnicz,ęgo w krłocie: l0 430 ń,
- maksymalny poziom dodatku funkcyjnego: 3 450 zl.

kłrdni}ń pensji
Przrygotowując projekt uchwĄ, naleł pamiętać, ż,e na wynąrodzenie burmistrza składają
się cźery elementy:

. wynegrcdzenie zasrróńłzn,
- dodatekfunkcyjny,
- dodatek specjalrry,
- dodatekzawielolekriąpfacę.

Kaily zę składników musi mstń okneślony w uchwale, ptr'y ęTym tłrysokość wynagloduenia
zasadniczsgo i dodatku funkcyjnego winna być olaeślona wryea, rł,skazanie konlretnych kwot,
a w przypadku dodatku za wieloletnią pra,cę procentowo. W przeciwnym razie nie będzie możliwe
ustalenie, czy w 7*aególne składrriki wynagrodz nia ustalone mstały zgodnie z przepisarrri
rczptz$zeniaw sprawie wynąmdzaoia pracowników samorądowych oraz czy wynąrodzenie to
nie jest wbzeniż przewidziane w art. 37 ust. 3 ustavry o pracov*nikach mmorądowych albo niższe
niż przewidziane w art. 37 ust. w cyt. ustawie.
Brłrmi tzowi zgodnie z właściwymi przepisami przy ługują: nagrody jubileuszowe, dodatkowe
rłynagrodzenie rocme i odprawy.

. pensia złsadniga
Przepisy u telvy o pracoumikach samorządowych nie wskazują doHadnych Ęńeriów określania
p n ji zasadniczych zatrudnionych na podstawie łyyboru. Mówią jedynie, ż prz,ysĘuje
im wyna$odzenie (a nie amo wynagrodzenie zasadnicze) stosowne do zajmowanego stanowiska
i posiadanych kwatifikacji. Obecne rczplządzr;ńe Rady Ministrów z 25 pńdńernika ż02| r.
w sprawie wnąrań7.atlia pracowników samorądowych (Dz.U. poz. 1960) - w stosunku
do dotychczasowego roąporąSzenia Rady Ministrów z 201 8 ą (Dz.U. poz. 936) - nię olwśla widełek
pen ji za a&fczej, apodaje wyłąqaie mak ymalną stawkę wynagrodzenia

&dqąnik fu was.ad*ientg -Wnagro&enia zasadniue samonqdgwców zarwdniołtych napodstawie wybo?u.
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. pręrydęnt rfi" f. Warszawy

. pr zydent rniasta/miasta na prawach powiału psw. 300 Ę/s, mięszkańców

. Dodatek funkryiny

Pracownikom z wyboru na pdstawie art. 36 ust. 4 u ta}!y o pracownikach sanrorądowych może

zostać pwzrlany dodatek funkcyjny, który co do zasady jest składnikiem fakultałyumYm

*y*grodńnia. W orzecznictwie podnosi ięo ż dodatek ten pr4ysługuje obligatoryjnie
pń*qńXom samorądowym zatrudnionym na podstawie wyboru. PrzyHadowo Wojewoda lubelski
w rozstzygnięciu z 30 włznśńa2016 r. rn PN-II.4 1 3l .333 .2016 stwierdził Ę., fu rada gndny nie t'.na

nieogranicrcnfch mozliwości w lrształtowaniu wynagrodrenia wójĘ choć oczywiście może ustataĆ

*y*Jt ośo jegb składników. W efekcie wskazał, żę fadni aie mogą pozbawić wójta dodatku

ńkcyjnego,-ktoryąodnie zart.3? u t. 1pkt4 i 5 ustawy opracownikachsamorą owych jest

obowiązkowym dodatkiem przymalvanym osobom pełniąpym funkcję CIrganu wykonawczego.

w prz;rpadkil burmisnza roryorądzenie Rady Ministów z ż5 paźńziernika 2a2t t. w sprawie

wyńagradzania pracowników samorądowychn określa maksymalną stawkę tąo dodatku.

Załqczłtik do ueasądnienia ,. Maksymatna stawka dodatla fu?rką)ittago.
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. Dodatek specjalny

Zgodnie z art.36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorądowych dodatek specjalny obligatoryjnie
pizysługuje burmistrzowi miasta. Jężeli chodzi o jego wysokość, obecne rozporządzsnie Rady

Minist o* z ż5 puźńziernika ża}lr. w art. 36 ust, 3, stwierdza, że dodatek specjalny przysługuje

w kwocie wynosącej 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

. Dodatek za wieloletnią pracę (staż pracy)

W świetle ustawy o pracownikach samorądolvych burmistrzowi przysłu${e także dodatek

za wieloletnią pra ę (staż pracy), który nalicza się po osiągnięciu pięciu lat stażu pracy od 5 proc.

i który waasta o 1 proc. n każśy dalszy rok pracy, aZ do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego
wynagrodzerria zasadniczego. Na dzień sporądzerria projektu uchwĄ Panu Tomaszowi
Matuszewskiemu Brrmi ezowi Mia ta Sanoka przysĘuje dodatek w wysokofui 16 proc.

miesięcmego wynagrodzenia zasadniczego.

Ustaląrie urysokor{ci wynąrodzenia Burmistrza Miasta Sanoka glaeśla Rada Miasta anoką
Jednakże wskazać aaleĘ, że swoboda organu stanowiąęego została ograniczona. Dotychczas organ

stanowiący u tąlał wysokość fizech składnikórą tj. wynagrodrenia zasadniczego, dodatku

furrkcyjnego i dodafku specjalnego. Od 1 listopaśez}Ł1, r. wysokość tego ostafiriego wyrafuie rcstała
określona w toz:pavądzsniu Rady Ministów z 25 paźdńemtkażOżl, r. - dlatego Rada Miasta utaciła
uprarłmienie do wyznaczenia procentowego poziomu dodatku specjalnego.
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Pgedłoż"onawuchwale - rruysokośó wynąrodzeniaButnrishzaMiasta §anokajest adelnłafira
do bardzo dużego zaangażowania w realŁację zadń samorz4{owych miasta Sanoka oraz pełnej

odpowiedzialności za gospodarkę ekonomicanodnansową inwestycyjną i oświatowo-społecaną
miasta.
Burmistrz Tomasz lvlatuszewski w olrresie tzech lat kadencji poryskał dla budżetu miastł rekordową
ilość środków na realizacj ę żadńrv obszarach stymutująpych rozwój mia§tą takich jak budownictwo
społecaną pCIprswe infrasfiukhry drogowej, budowa nowej przepfa}ly mostowej pvśz San i inne.

Ponadto poddał pod opinię Rady, a nasĘpnie wdrołył procedurę poszerzenia granic miasta §anoką.

Zainicjorłał powołanie organów doradczych, Rady Seniorów i lvffodzieżowej Rady Miasta.
Wa*o t9ż pdlfieślić, że pra§a Burmisbza Miąsta §anoka zostda uznane i wysoko oceniona płzłz
kapitułę ogólnopolskiego konkursu ,,Perły Samorządu" otganizowanego pęśz. Dziennik Gaaęta
Prarłma orulpwez,kapitułę prestiżowej nagrody,o§;mnbolo'o ustanowionej Wzśzredakcję,§donitora
Biznesu-'' i,Jvlonitora Rynkowego".

Proponowane wynagdzenie burmis&zą uwzględnia ałiany zashodząłe na rynku pfecy,

wtym:powiąąniepłacyburmistrza§anokaz emwspółpracorłnikóąprezesówsŃek
i dyrektorów firm orae włodarzy innych gminnych i powiatowych samorządów.

Przygotowany projekt uchwĄ w sprawie wynagrodeenia Burmistza Mia§ta §anoka
spełniąąpy wymogi formalno-prawrre jest procedowany na sesji Raó Mia§te §anoka w trybie
i na zasadach określonych w Statucie Miasta Sanoka.
Do porz4{ku obrad włąszago Przewodnicący Rady Mia§ta §anoka
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