
UCHWAŁA NR XL/52/2013
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2013 r.,  poz. 
594 j.t) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, 
poz. 1183) w związku z § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz. 1721, z 2011 r. Nr 144, poz. 858, z 2012, poz. 
190); 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w wysokości: 8.880,00 
(słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt 00/100) brutto, na które składa się: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4500,00 

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1200,00 

3) dodatek specjalny w wysokości nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego tj.  40% 
wynagrodzenia zasadniczego 2280,00 

4) dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 900,00

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/84/11 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Dąbrowski
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Uzasadnienie
Ustawa o pracownikach samorządowych nie określa przesłanek dopuszczalności 

i trybu, w jakim może nastąpić zmiana wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ustawa wskazuje 
jedynie organ wyłącznie uprawniony do ustalenia wysokości tego wynagrodzenia - radę gminy (art. 4 pkt 1) 
oraz zawiera upoważnienie dla Rady Ministrów do określenia zasad wynagradzania wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) (art. 20ust. 2). Ustalenie wynagrodzenia jest wyłączną kompetencją Rady Gminy o czym 
stanowi art.8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych: „Czynności 
z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem 
stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności —wyznaczona przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym, że wynagrodzenie wójta ustala 
rada gminy w drodze uchwały.” 
W związku z trudną sytuacją budżetową miasta Skarżyska-Kamiennej z inicjatywy radnych przedstawiona 
zostaje uchwała skutkująca obniżeniem wynagrodzenia prezydenta miasta Pana Romana Wojcieszka. 
Odpowiedzialność prezydenta miasta za znaczne przekroczenie progów ostrożnościowych określonych 
w ustawie o finansach publicznych oraz doprowadzenie do problemów z płynnością finansową budżetu miasta 
jest bezsporna. Jednocześnie brak planu naprawczego budżetu miasta oraz zdecydowanych działań do jego 
zrównoważenia o które radni wielokrotnie apelowali do prezydenta na sesjach rady miasta, jak też brak reakcji 
na prośby o niezbędne decyzje kadrowe np. w sprawie zmiany skarbnika miasta są dodatkową przesłanką 
przemawiającą za ustaleniem wynagrodzenia prezydenta Pana Romana Wojcieszka na niższym poziomie niż 
dotychczasowa prawie maksymalna stawka dopuszczalnego przepisami prawa wynagrodzenia nie znajdująca 
w niczym uzasadnienia w obecnym stanie finansów miasta.

Id: D364937F-CD09-4881-A78C-8791D4C583B9. Podpisany Strona 1




