
UCHWAŁA NR LIX/478/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie wniosku o obniżenie wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w związku z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej nie uwzględnia wniosku z dnia 05 maja 2022 r. o obniżenie 
uposażenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o 5 tyś. zł brutto, z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej, 
zobowiązując jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
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UZASADNIENIE 

 
 

W dniu 06 maja 2022 r. do Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej wpłynął wniosek z dnia              
05 maja 2022 r. w sprawie obniżenia uposażenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o 5 tyś. zł brutto.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) rada gminy rozpatruje skargi na działanie 
wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli,                                  
w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie                                    
z postanowieniami § 94 uchwały nr LXII/549/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu 
Gminy Bystrzyca Kłodzka (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2018 r., poz. 5258 ze zm.) podczas 
posiedzenia w dniu 25 maja 2022 r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie 
złożonego wniosku.  

W toku dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazała, że zgodnie z art. 18 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze 
zm.) do wyłącznej właściwości rady miejskiej należy ustalanie wynagrodzenia burmistrza.  

Zgodnie z kompetencjami przypisanymi gminnemu organowi kolegialnemu, na sesji w dniu 
26 listopada 2021 r. Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej podjęła uchwałę nr XLIX/414/2021                                       
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. 
Wprowadzone zmiany wynikały ze zmiany przepisów prawnych regulujących sposób obliczania 
wynagrodzenia pracowników samorządowych. W dniu 01 listopada 2021 r. weszło bowiem w 
życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960). Przepisy rozporządzenia wprowadziły 
zmiany w zakresie wysokości dodatku specjalnego dla burmistrza, który dotychczas wynosił od                                
20 do 40 % łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a o jego wysokości 
w konkretnym przypadku decydowała rada gminy. Po zmianach wysokość dodatku specjalnego dla 
burmistrza usztywniono na poziomie 30 % liczonych łącznie od wynagrodzenia zasadniczego                                
i dodatku funkcyjnego. Kolejna zmiana dotyczyła kwoty wynagrodzenia zasadniczego, która                                   
z poziomu 7 krotności kwoty bazowej została podniesiona do poziomu 11,2 krotności.  

 Procedowanie uchwały nr XLIX/414/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej zostało poprzedzone 
merytoryczną dyskusją podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, która odbyła się w dniu 
24 listopada 2021 r. W jej trakcie zostały określone poziomy składników wynagrodzenia 
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, zgodnie ze zmienionymi w tym zakresie przepisami prawa. W 
zgodnej opinii radnych, członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, sformułowane wówczas 
wnioski pozostają aktualne, okoliczności ustalające wysokość wynagrodzenia Burmistrza 
Bystrzycy Kłodzkiej od miesiąca listopada 2021 r. nie uległy zmianie, wręcz przeciwnie, doszło do 
zwiększenia obowiązków organu wykonawczego, wynikające z koordynacji działań zmierzających 
do udzielenia jak najszerszej pomocy obywatelom Ukrainy, uciekającym przed konsekwencjami 
konfliktu zbrojnego, który wybuchł w dniu 24 lutego 2022 r. Realizowane są nowe programy 
socjalne i gospodarcze mające na celu zminimalizowanie skutków epidemii covid 19. 
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Reasumując, po przeanalizowaniu zagadnienia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie 
znajduje uzasadnienia dla wniosku o obniżenie uposażenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o 5 tyś. 
zł brutto, co niniejszym przedstawia Radzie Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej.  
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