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UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2021 

RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn zm.), w związku z art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn zm.), 
art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych ustaw (Dz. U., poz. 1834) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U., poz. 1960),  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pana Waldemara 
Stupałkowskiego w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 

2) dodatek funkcyjny w wysokości 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100); 

3) dodatek specjalny w wysokości 30%, łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego  
tj. 3 720,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100) 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 2 000,00 zł (słownie: dwa 
tysiące złotych 00/100).  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/360/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 
2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2021 roku. 

 

   

Przewdodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

inż. Franciszek Lesinski 
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Uzasadnienie 

Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 1372 z późn. zm.) posiada wyłączną kompetencję do ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. 

Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 17 września 
2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 
niektórych ustaw (Dz. U., poz. 1834). 

Projekt uchwały przedstawiony był na posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie 
Krajeńskim uzyskując pozytywną opinię. 

    

Przewdodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

inż. Franciszek Lesinski  
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