
UCHWAŁA Nr XXXVI/259/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

                                              z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i  Gminy Sochocin 

 
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 zm. ), oraz art. 8 ust.2 i art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) w związku   

z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021r., poz. 1960) Rada Miejska  

uchwala, co następuje:   

§ 1. Ustala się dla Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin, miesięczne wynagrodzenie   

w wysokości 17 523,00 zł, na które składa się:  

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie                                                 9 225,00 zł 

2) dodatek funkcyjny w kwocie                                                              2 835,00 zł 

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%  

     wynagrodzenia zasadniczego w kwocie                                              1 845,00 zł 

4) miesięczny dodatek specjalny w wysokości 30%  łącznego 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie        3 618,00 zł  

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 roku  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sochocin. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.          

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 

roku. 

 

 

                                                                                                            

 

 



                                                 UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XXXVI/259/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 16 grudnia 2021 

  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i  Gminy Sochocin  

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 zm. ) do właściwości Rady Miejskiej należy ustalenie wynagrodzenia 

Burmistrza. Warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych określa art. 8 ust.2 

i art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

( Dz. U. z 2019r.poz. 1282 ze zm.) 

Konieczność ustalenia wynagrodzenia wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  

(Dz. U. 2021r., poz. 1960), zgodnie z którym maksymalny poziom wynagrodzenia wójtów, 

burmistrzów w gminie do 15 tyś. mieszkańców wynosi 10 250,00 zł, natomiast maksymalny 

poziom dodatku funkcyjnego- 3 150,00 zł. Burmistrzowi przysługuje również dodatek 

specjalny w wysokości 30% dodatku funkcyjnego i wynagrodzenia zasadniczego. Stosownie 

do art. 37 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych minimalne wynagrodzenie nie może 

być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla stanowiska burmistrza  

w w/w rozporządzeniu. 

Zmiany powyższych przepisów mają zastosowanie do wysokości wynagrodzenia należnego od 

dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

W związku z powyższym przedstawiam uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia  

Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin w następujący sposób: 

 

1) wynagrodzenie zasadnicze                                                                -  9 225,00 zł 

2) dodatek funkcyjny w kwocie                                                             -  2 835,00 zł 

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 %  

wynagrodzenia zasadniczego w kwocie                                            -  1 845,00 zł 

4) miesięczny dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego  kwocie          -   3 618,00 zł 

                                                                                 Ogółem:            - 17 523,00 zł    

                                                                                                                                                    

 


