Duże podwyżki w samorządach. Burmistrz Iławy także
otrzyma nową - wyższą pensję, jest propozycja
data aktualizacji: 2021.11.21

Pensja burmistrza - to jeden z tematów, jakimi zajmie się Rada Miejska w Iławie na swojej
najbliższej sesji.
Szykują się podwyżki wynagrodzeń m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Są możliwe
dzięki nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października w tej sprawie. Wcześniej, na
mocy rządowego rozporządzenia płacowego z 2018 r., uposażenia włodarzy zostały obcięte o 20
proc. Teraz te przepisy przechodzą do historii. Samorządowcom przysługują wyrównania od 1
sierpnia tego roku.

- Wynagrodzenie burmistrza ustala się zgodnie z

wyżej wymienionym rozporządzeniem, gdzie w tabeli
stawek wynagrodzeń w gminach powyżej 15 tysięcy
mieszkańców do 100 tysięcy mieszkańców określono
maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w
wysokości: 1. wynagrodzenie zasadnicze: 10 430 zł, 2.
maksymalny poziom dodatku funkcyjnego: 3 450 zł czytamy w uzasadnieniu do przygotowanego projektu
uchwały. - Jednocześnie ustawa o pracownikach
samorządowych ustala minimalne wynagrodzenie
burmistrza, które nie może być niższe niż 80%
maksymalnego wynagrodzenia.
I właśnie taka, opiewająca na 80% maksymalnego wynagrodzenia, jest propozycja nowej pensji
burmistrza Iławy.
Dokładnie wygląda to w ten sposób:
- wynagrodzenie zasadnicze: 8344 zł;
- dodatek funkcyjny w kwocie: 2760 zł;
- dodatek specjalny w kwocie: 3331,20 zł (ten dodatek ma wynieść, zgodnie z prawem, 30%
łącznej sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego);
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 17% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie
1418,48 zł, wzrastający o 1% w każdym następnym roku, do 20% po 2 latach pracy.
f
Obecne wynagrodzenie zasadnicze burmistrza, na poziomie 4800 zł (do tego doliczane są dodatki),
zostało ustalone w listopadzie 2018 roku, zaraz po złożeniu przez Dawida Kopaczewskiego
ślubowania.
Podwyżka jest więc duża, ale jest to jednocześnie... najniższa możliwa podwyżka - wynikające z
prawa 80% pensji maksymalnej.

Dziennik Gazeta Prawna wyliczył, że rozporządzenie płacowe z 25 października 2021 r.
podnosi uposażenia samorządowców o 60%, a także, że w praktyce każdemu włodarzowi rada musi
podnieść uposażenie, bo dotychczasowy maksymalny pułap pensji nie pokrywa już się z minimalnym
poziomem wynagrodzenia włodarza na danym szczeblu samorządu.

- Wraz z dużą podwyżką dla włodarzy w rozporządzeniu
przewidziano także spore podwyższenie zarobków

pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, czyli
skarbników i zastępców włodarzy. Podniesiono także
pobory zatrudnionych na umowę o pracę - czytamy w
internetowym serwisie DGP.
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