
                                                     - projekt - 

UCHWAŁA Nr …/…/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia ………………………………. 2021 r. 

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  

21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282 ze zm.),  

w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021, poz. 1960) – Rada Miasta 

Milanówka uchwala co następuje: 

§ 1 

Ustala się Burmistrzowi Miasta Milanówka – Panu Piotrowi Remiszewskiemu miesięczne 

wynagrodzenie w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze – 10.430 zł. brutto (słownie: dziesięć tysięcy czterysta 

trzydzieści złotych), 

2) dodatek funkcyjny – 3.450 zł brutto (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt 

złotych), 

3) dodatek specjalny w wysokości – 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego, określonych w pkt 1 i 2, co stanowi kwotę 4.164 zł (słownie: cztery 

tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote). 

§ 2 

Burmistrzowi Miasta Milanówka przysługuje ponadto zgodnie z właściwymi przepisami, 

dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne. 

 

  



§ 3 

Traci moc uchwała nr 347/XLIII/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 kwietnia 2021 r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

§ 4 

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

 

 

Wiceprzewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Jolanta Nowakowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z  art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. 2021, poz. 1372 ze zm.) ustalanie wynagrodzenia burmistrza należy do wyłącznej 

właściwości rady gminy. 

Jednocześnie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych 

(Dz. U.  2019, poz. 1282 ze zm.) stanowi, iż czynności z zakresu prawa pracy wobec 

burmistrza wykonuje przewodniczący rady gminy. Wynagrodzenie osób pełniących funkcje 

organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego określa uchwała organu 

stanowiącego, będąca aktem o charakterze wewnętrznym. Kwota wypłacanego 

wynagrodzenia musi być zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych. 

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy  

o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 1834) straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.2018,  

poz. 936 ze zm.), które było podstawą ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta 

Milanówka. 

Od dnia 1 listopada 2021 r. (z mocą od dnia 1 sierpnia 2021 r.) obowiązuje rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. 2021,  poz. 1960). 

W związku z powyższym  niniejsza uchwała dostosowuje wysokość wynagrodzenia Pana 

Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka do obowiązujących przepisów 

prawnych. Art. 18 przytoczonej ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy  

o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 

innych ustaw, stanowi, iż zmienione przepisy prawa mają zastosowanie do ustalenia 

wysokości wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r., stąd w § 5 niniejszej uchwały 

określone zostało, iż jej moc obowiązywania jest od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

Uchwała powoduje konieczność zmian w budżecie Miasta Milanówka. Źródła finansowania 

zostaną wskazane w terminie możliwie niezwłocznym. 

Wobec powyżej przytoczonych zmian prawnych podjęcie niniejszej uchwały jest 

obligatoryjne.  

 


