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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

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 ze zmianami), art. 36 ust 2-4, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zmianami), 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 §6 i załącznika nr 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1960) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Pana Arkadiusza Ptaka następujące miesięczne 
wynagrodzenie: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.380 zł; 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 3.400 zł; 

3) dodatek  specjalny  w wysokości  30%  miesięcznego  wynagrodzenia  zasadniczego  i dodatku 
funkcyjnego, tj. w kwocie 4.134 zł. 

§ 2. Pozostałe składniki wynagrodzenia przysługują Burmistrzowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie 
wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr .................... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ......................... 

 

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Rada Miejska w Pleszewie podjęła stosowną uchwałę 19 listopada 
2018 r. po wyborze na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Pana Arkadiusza Ptaka.  

W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych zaistniała potrzeba wprowadzenia korekty do zapisów 
uchwały, dostosowując je do obowiązujących przepisów.  

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 
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