
UCHWAŁA NR XLVIII/659/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza. 

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

§ 1. Prezydentowi Miasta Kalisza Panu Krystianowi Kinastowskiemu przyznaje się następujące wynagrodzenie 
miesięczne: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10.770,- zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy siedemset 
siedemdziesiąt), 

2) dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnej przewidzianej w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych, 

3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 12% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, który z każdym 
dniem 1 czerwca po każdym dalszym roku pracy będzie wzrastał o 1% aż do uzyskania 20%. 

§ 2. Maksymalne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Kalisza nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2 
krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 sierpnia 2021 roku. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia dla prezydenta miasta.

Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w samorządzie na podstawie wyboru regulują przepisy
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, w art. 11 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zakresie ustalenia maksymalnego oraz minimalnego
wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru, które stosownie do art. 18 ww. ustawy mają
zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, z dniem wejścia
w życie ww. ustawy utraciło moc. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ustala nowe kwoty maksymalnego poziomu
wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego dla pracowników zatrudnionych
na podstawie wyboru.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kalisza
jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/…/
Tadeusz Skarżyński
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