UCHWAŁA NR XXV/171/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446.), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.902) w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2, § 3 ust. 2 pkt 3 i
§ 6 Rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1786)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Toszka - Panu Grzegorzowi Kupczykowi
w następującej wysokości:
1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)
2. dodatek funkcyjny w kwocie: 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
3. dodatek specjalny w wysokości: 30 % łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego w kwocie: 2.130,00 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści złotych
00/100)
4. dodatek za wieloletnią pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z właściwymi
przepisami.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie
wynagrodzenia burmistrza. Wynagrodzenie to regulowane jest przepisami Rozporządzenia Rady Ministrow
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz.1050 z późn.zm.). Załącznik nr 3 (tabela A) do ww. aktu wykonawczego określa dopuszczalną
wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego.
I tak dla burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców przewidziane jest wynagrodzenie zasadnicze
w kwocie 4.200 - 5.900 złotych oraz dodatek funkcyjny w maksymalnej kwocie 1.900 złotych. Kwota
dodatku specjalnego burmistrza określana jest procentowo, zgodnie z dyspozycją § 6 ww. rozporządzenia, w
kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczajacej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego.
Rada gminy jest uprawniona do zmiany wynagrodzenia burmistrza tylko w granicach określonych
przez rozporządzenie określające stawki wynagrodzeń pracowników samorządowych, z zachowaniem
uprawnień pracowniczych i ochrony prawa pracy. Burmistrz Toszka wyraził pisemną zgodę na zmianę
(podwyższenie) wynagrodzenia w trakcie trwania kadencji (2014-2018) w pisemnym oświadczeniu z dnia
15 lutego 2016 r.
Aktualne wynagrodzenie Burmistrza Toszka ustalone Uchwałą Nr II/12/2014 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 23 grudnia 2014 r. znacząco odbiega od dopuszczalnej maksymalnej wysokości
wynagrodzenia ustalonego przepisami prawa i jest najniższe w całym powiecie gliwickim, jednocześnie
nieznacznie ono wzrosło w porównaniu z wynagrodzeniem ustalonym przez Radę Miejską w Toszku
minionej kadencji (2010-2014).
Sytuacja Gminy Toszek jest stabilna, wskaźniki finansowe jednoznacznie wskazują na pozytywne
tendencje w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Gmina systematycznie rozwija się,
dzięki racjonalnemu wykorzystywaniu środków własnych i skutecznemu pozyskiwaniu funduszy
pozabudżetowych realizowane są liczne inwestycje, w szczególności w zakresie remontów dróg, chodników,
budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego, infrastruktury
oświatowej. Burmistrz Toszka właściwie reprezentuje samorząd wobec podmiotów zewnętrznych,
partnerów zagranicznych i oficjalnych gości.
Mając na uwadze pierwszoplanową rolę Burmistrza Toszka w realizacji ww. przedsięwzięć
gminnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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