
UCHWAŁA NR XL/425/21 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia                                                                     
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Na podstawie 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 z późn. zm.), art. 36 ust. 2, ust. 3 i ust. 4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. 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., 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., poz. 1960), na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala: 

§ 1.  

Ustalić dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Pana Wiesława Janiszewskiego 
miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 100% maksymalnego poziomu wynagrodzenia 
zasadniczego dla stanowiska burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, 
określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych, 

2) dodatek funkcyjny w wysokości 100% maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla stanowiska 
burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, określonego w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, 

3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego, o których mowa w pkt 1 i 2. 

Ponadto, zgodnie z właściwymi przepisami, Burmistrzowi przysługuje dodatek za wieloletnią 
pracę. 

§ 2.  

Traci moc Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2018 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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UZASADNIENIE 

Ustalanie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny należy do wyłącznej 
właściwości Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym 
oraz art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych). 

W związku z 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), która 
zasadniczo zmieniła m.in. wysokość wynagrodzenia Burmistrza, koniecznym jest dostosowanie obecnego 
jego wynagrodzenia do zapisów ustawowych. W ustawie tej określone zostało maksymalne wynagrodzenie, 
które nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz minimalne wynagrodzenie, które 
nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w 
przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. 

Z dniem 1 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 25 października 2021 r. w 
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, z którego wynika, że dla burmistrza w gminie 
powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, wynagrodzenie kształtuje się następująco: 

1) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, który wynosi: 10 430,00 zł, 
2) maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, który wynosi: 3 450,00 zł, 
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, który 

wynosi: 4 164,00 zł. 
  Mając na uwadze w szczególności: wieloletnie zaangażowanie oraz pracę Burmistrza Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz lokalnej społeczności, fakt iż z mocy prawa w 2018 roku 
Burmistrzowi obniżone zostało miesięczne wynagrodzenie a kwota bazowa, dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe pozostaje na tym samym poziomie od wielu lat, zasadnym jest 
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w maksymalnych wysokościach (tj. 100%) określonych w ww. rozporządzeniu w 
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

Ponadto, na mocy art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wynagrodzenie w 
wysokości ustalonej Uchwałą będzie należne również za okres od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 
października 2021 roku. Z powyższego przepisu wynika, że zmienione przepisy art. 37 ust. 1 pkt 4, ust. 3 i 
dodany ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, mają zastosowanie do ustalania wysokości 
wynagrodzenia od dnia 1 sierpnia 2021 r. W związku z tym, Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach ma 
kompetencję do ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia należnego od daty wskazanej w tym przepisie. 
W tym celu w § 4 postanowiono o wejściu w życie uchwały z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r. 
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