
Uchwała Nr …......../................/............... 

Rady Miejskiej w Gołdapi  

z dnia …............................. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gołdapi  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 z późn.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 

2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 936 z późn. zm.) uchwala 

się, co następuje: 

  

§ 1. W uchwale Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Gołdapi § 1. otrzymuje brzmienie: 

„§1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Burmistrza Gołdapi od dnia 1 stycznia 2019 r. w wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze: 4 800,00 zł ; 

2) dodatek funkcyjny: 2 100,00 zł; 

3) dodatek specjalny: 2 760,00 zł; 

4) dodatek stażowy za wieloletnią pracę i inne świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w wymiarze obliczonym na podstawie udokumentowanych okresów zatrudnienia.” 

  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi 

Wojciech Hołdyński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wnioskodawca: grupa Radnych Rady Miejskiej w Gołdapi.  

 



 

Uzasadnienie  

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gołdapi 

  

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych przewiduje wynagrodzenia określając wysokości następujących składników: 

1) wynagrodzenie zasadnicze - 3 600,00 zł - 4 800,00 zł 

2) dodatek funkcyjny w maksymalnym poziomie - 2 100,00 zł,  

3) dodatek specjalny przysługujący w kwocie w wysokości co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego maksymalnie 2760,00 zł.  

4) dodatek stażowy za wieloletnią pracę i inne świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w wymiarze obliczonym na podstawie udokumentowanych okresów zatrudnienia.  

  

Kalkulacja zmiany wynagrodzenia Burmistrza Gołdapi na maksymalnym poziomie przewidzianym przez 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych.  

  

Tomasz Luto – Burmistrz Gołdapi 

 

 Wynagrodzenie 
zasadnicze 

brutto 

Dodatek 
funkcyjny 

brutto 

Dodatek specjalny 
brutto 

Wynagrodzenie 
łącznie brutto 

Ewentualna 
kwota podwyżki 

brutto 

Kwoty obecnego 
wynagrodzenia  

4 800,00 zł 1 975,00 zł 2 415,00 zł (30,3%) 9 190,00 zł  
 

470,00 zł  
Maksymalne 
kwoty po 
zmianach 

4 800,00 zł 2 100,00 zł 2 760,00 (40%)  9 660,00 zł 

 


