
 

UCHWAŁA  Nr XLVIII/527/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa. 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 8 ust.2 i art. 36 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 1930) w związku  
z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrzowi Bornego Sulinowa składające się  
z następujących składników: 
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 

00/100); 
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100); 
3) dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940,00 zł 

(słownie: dziewięćset czterdzieści złotych 00/100); 
4) dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego  

w kwocie 2 640,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100). 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/372/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego 
Sulinowa. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

W dniu 19 maja 2018 roku wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
936). Rozporządzenie od dnia 1 lipca 2018 r. w tabeli obniża wynagrodzenie zasadnicze dla 
prezydentów miast, wójtów i burmistrzów oraz marszałków województwa. Zgodnie z art. 18 ust.2 
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy m.in. ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza). 

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) ustalenie wysokości 
składników wynagrodzenia dla Burmistrza Bornego Sulinowa jest konieczne.  
 


