
UCHWAŁA NR XXXVI/294/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 202 Ir. poz. 1372 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1218 ze zm.), 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 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki wynagrodzenie miesięczne w następującej 
wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9.300,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych brutto),

2) dodatek funkcyjny w kwocie 3.115,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto piętnaście złotych brutto),

3) dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
w kwocie 3.725,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych brutto),

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.860,00 zł brutto 
(słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych brutto).

2. Ponadto Burmistrzowi Miasta zgodnie z odrębnymi przepisami przysługują: dodatkowe wynagrodzenie 
roczne oraz nagrody jubileuszowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§3. Traci moc Uchwała Nr 11/16/2018 Rady Miejskiej w Makowie Makowieckim z dnia 29 listopada 
2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia 
należnego od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Artur
ariusz 
iecznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/294/2021

RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM 

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 8 ust 2, art. 36 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1218 ze zm.), Rada 
Miejska ustala wynagrodzenie Burmistrza Miasta w drodze uchwały, z uwzględnieniem 
przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960).

Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta jest wyłączną kompetencją Rady 
Miejskiej.

Przedstawiona wysokość wynagrodzenia Burmistrza Miasta jest zgodna z ww. 
rozporządzeniem.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

ecziukowski

PRZEWOE ACY RADY
Dariusz


