
UCHWAŁA NR LXVI.434.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834), oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834) w związku z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 
poz. 1960) oraz 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), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W § 3 uchwały Nr LXIV.411.2021 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie wyrazy „1 listopada 2021 r.” zastępuje się 
wyrazami „1 sierpnia 2021 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kunowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kunowie 

 
 

Piotr Bek 
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Uzasadnienie 

Konieczność zmiany uchwały o wynagrodzeniu Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie podyktowana jest 
faktem zmiany sposobu interpretacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego interpretacji 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). 

Art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym reguluje, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
ustalenie wynagrodzenia burmistrzowi. Ustawa o pracownikach samorządowych w art. 8 ust. 2 informuje, że 
wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy, w drodze uchwały. W kolejnym art. 36 ust. 3 tej samej ustawy 
ustawodawca wskazuje, iż burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny, który został ujęty w §1 
ust. 1 pkt 3 projektu uchwały. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników 
samorządowych „miesięczne maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego i maksymalne kwoty dodatku 
funkcyjnego określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, które dotyczą pracowników 
zatrudnionych na podstawie wyboru, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 
(zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw).”, dlatego wprowadzono zapis, że uchwała 
będzie miała zastosowanie do wynagrodzeń Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie począwszy od dnia 
1 sierpnia 2021 r. 

Mając powyższe na uwadze należało podjąć uchwałę.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4D26526C-234A-40FC-A2A9-4C5AEEC20696. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

