
UCHWAŁA NR XLIII/286/21 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Turku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), art. 8 ust 2, art. 36 ust. 1,2,3,4, art. 37 ust 3 i 4 oraz 
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1282 ze zmianami) art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1.  
Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Turku Romualda Antosika, na które składa 

się: 
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 430 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści 

złotych), 
2) dodatek funkcyjny w kwocie 3 450 zł brutto (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), 
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

w kwocie 4 164 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote), 
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 

2 086 zł brutto ( słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych). 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Turku. 

§ 3.  
Traci moc uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Turku. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 

2021 r. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
Mariola Kadrzyńska-Siwek
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  XLIII/286/21 
     Rady Miejskiej Turku  
 z dnia 9 grudnia 2021 r.  

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Turku. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

i art. 8 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  do właściwości Rady 
Miejskiej Turku należy między innymi ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta w drodze 
uchwały. 

Składniki wynagrodzenia ustalają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, tj. 
art. 36 ust. 1 i 2 w zakresie wynagrodzenia, art. 36 ust. 3 i 4 w zakresie dodatku specjalnego 
i funkcyjnego oraz art. 38 ust. 1 w zakresie dodatku za wieloletnią pracę oraz art. 37 ust. 3 i 4 
w zakresie maksymalnego i minimalnego poziomu wynagrodzenia. 

Uchwała uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw 
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych i mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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