Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku.
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 z późn. zm.1)), w związku z art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 4 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.2)), § 3 pkt 1, § 6 i §
7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 sierpnia 2021 r. ustala się Prezydentowi Miasta Białegostoku następujące wynagrodzenie:
1) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 770 zł;
2) dodatek funkcyjny w wysokości 3 450 zł;
3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2. Poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 Prezydentowi Miasta Białegostoku przysługuje dodatek za
wieloletnią pracę na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/21/18 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Białystok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiana
2) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834
tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834
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UZASADNIENIE
Ustawą 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 rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) ustawodawca wprowadził nowe zasady wynagradzania w jednostkach
samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych. Projekt uchwały zakłada ustalenie
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Białegostoku według nowych przepisów, przyjętych ww. przepisami.
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