
UCHWAŁA NR LV/492/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów. 

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), art. 4 ust. l pkt. 1 lit. c. i art. 36 ust. 1-4 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021, poz. 1960) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Burmistrzowi Gminy Rymanów - miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 
16104,00 złotych, na które składa się : 

1) kwota wynagrodzenia zasadniczego w wysokości:  8344,00 złotych, 

2) kwota dodatku funkcyjnego w wysokości:   2760,00 złotych, 

3) kwota dodatku specjalnego w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
– tj. w wysokości: 3331,20 złotych, 

4) ponadto Burmistrzowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w 20 % miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego w kwocie: 1668,80 złotych oraz nagroda jubileuszowa i inne świadczenia według zasad 
określonych dla pracowników samorządowych. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiazującą od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1282) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 
wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) dla stanowiska burmistrza 
w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców: 

- wynagrodzenie zasadnicze wynosi maksymalnie  10.430,00 zł, 

- dodatek funkcyjny wynosi maksymalnie   3.450,00 zł, 

- dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego (§ 6 rozp. RM)                                                   4.164,00 zł, 

- dodatek za wysługę lat wynosi 5 % wynagrodzenia zasadniczego od chwili ukończenia 5 roku pracy, 
powiększony corocznie o 1 %, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego (§ 7 ust. rozp. RM 
i art. 38 ust. 1 ups). 

Dodatek za wysługę lat w wysokości 20 %. 

Stawki Dotychczasowe Minimalne 80% Maksymalne 
Wynagrodzenie 
zasadnicze 4.800,00 zł 8.344,00 zł 10.430,00 zł 

Dodatek funkcyjny 2.100,00 zł 2.760,00 zł 3.450,00 zł 
Dodatek specjalny (40%) 2.760,00 zł (30%) 3.331,20 zł (30%) 4.164,00 zł 
Dodatek za wieloletnią 
pracę (20%)     960,00 zł (20%) 1.668,80 zł (20%) 2.086,00 zł 

Razem 10.620,00 zł 16104,00 zł 20.130,00 zł 

Sporządziła: 

Małgorzata Żarnowska 
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