
UCHWAŁA NR 649 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 listopada 2021 roku 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 

Prezydenta Miasta Konina. 

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 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 

ust. 3-4 i art. 37 ust. 3-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) i §6 - §7, I Tabela, ppkt. 2 

Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960) - 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 1 sierpnia 2021 roku ustala się wynagrodzenie miesięczne  

Panu Piotrowi Korytkowskiemu Prezydentowi Miasta Konina: 

1) wynagrodzenie zasadnicze     10.770 zł. 

2) dodatek funkcyjny       3.450 zł. 

3) dodatek specjalny       4.266 zł. 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr 4 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 649 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 listopada 2021 roku 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 

Prezydenta Miasta Konina. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia  

21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282  

ze zm.) do właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia 

wójta/burmistrza/prezydenta. 

Z dniem 1 listopada 2021 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1960). Zgodnie z nim, nowe zasady stosuje się 

do ustalania wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku.  

Maksymalne wynagrodzenie stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia 

zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a także kwoty 

dodatku specjalnego. Maksymalne wynagrodzenie nie może jednak przekroczyć  

11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe. 

Minimalne wynagrodzenie Prezydenta nie może być aktualnie niższe niż 80% 

maksymalnego wynagrodzenia.  

W związku z powyższymi zmianami zaistniała konieczność dostosowania 

wynagrodzenia Pana Piotra Korytkowskiego Prezydenta Miasta Konina do 

obowiązujących przepisów. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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