
           

 

UCHWAŁA  Nr LVIII/511/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

 Z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 
 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia                 

        Burmistrza  Karczewa 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.
1
)  oraz  art. 36 ust. 1-4, art. 37 ust. 1 i 3   ustawy z 

dnia 21 listopada 2008  roku o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z 

późn. zm.
2
) w związku z § 3  pkt 1) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 

2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych   (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) 

uchwala się,  co następuje: 

 

 § 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Karczewa - Pana  

Władysława Dariusza Łokietka w sposób następujący: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset  

    złotych); 

2) dodatek funkcyjny w wysokości  2.100,00  zł (słownie: dwa tysiące sto złotych); 

3) dodatek specjalny w wysokości 40  % wynagrodzenia  zasadniczego i dodatku funkcyjnego    

    tj.  2.760,00 zł ( słownie : dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych); 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości  20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 960,00     

    zł  (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 

 

 §  2. Traci moc Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 

2014 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza 

Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 

lipca 2018  roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz.60 i 1930. 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Karczewie, wynika z 

przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych,  która dostosowuje wynagrodzenie burmistrza do nowego 

Rozporządzenia.  

 

 

Przewodnicząca Rady  

 Danuta Trzaskowska 

 


