
UCHWAŁA NR VII/40/19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 2, 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 241, 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), § 92 Statutu Miasta 
Kościerzyna uchwalonego Uchwałą nr LXVII/540/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., 
poz. 3984)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Kościerzyna odmawia uwzględnienia wniosku z dnia 18 stycznia 2019 r. złożonego przez 
mieszkańca w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kościerzyny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Uzasadnienie

W dniu 18 stycznia 2019 r. do Rady Miasta Kościerzyna wpłynął wniosek mieszkańca w sprawie zmiany
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kościerzyny. Wniosek został skierowany do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji celem zajęcia stanowiska. Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019 r. Komisja po zapoznaniu się ze
stanowiskiem Burmistrza Miasta Kościerzyny wyrażonego przez Zastępcę Burmistrza zajęła stanowisko
i przygotowała projekt rozstrzygnięcia uznając przedłożone wyjaśnienia za wystarczające do rozpoznania
sprawy.

Zgodnie z tym stanowiskiem należy przytoczyć, że na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z poźn. zm.) ustalenie wysokości
wynagrodzenia burmistrza należy do wyłącznej właściwości Rady Miasta, która obowiązana jest do
podjęcia stosownej uchwały w tej sprawie. Rada Miasta podejmując uchwałę obowiązana jest wziąć pod
uwagę przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936). W związku z powyższym Rada
Miasta Kościerzyna na sesji w dniu 29 listopada 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Michała Majewskiego (uchwała nr II/10/18 z dnia 29.11.2018r.
w załączeniu), w której określiła stawkę wynagrodzenia zasadniczego na najwyższym z możliwym
poziomie, tj. 4 800 zł.

Dodatkowo uznać należy, że przywrócenie wynagrodzenia Burmistrza Kościerzyny z okresu przed
obowiązywaniem uchwały nr II/10/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29.11.2018r., byłoby niezgodne
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936). W chwili obecnej nie ma żadnych podstaw prawnych, które
zezwalają na wypłatę „zaległej kwoty pieniężnej Burmistrzowi Miasta Kościerzyna Michałowi
Majewskiemu za okres, gdy pobierał to obniżone wynagrodzenie” oraz „wypłaty należnych odsetek
ustawowych w skali 15% w stosunku rocznym”, zaś podwyższenie wynagrodzenie Burmistrza Miasta
Kościerzyny może nastąpić wyłącznie na podstawie zapisów uchwały Rady Miasta Kościerzyna. Odnosząc
się do ostatniej kwestii podnoszonej we wniosku należy wskazać, że kupowania bonów podarunkowych
nie mieści się w polityce wynagradzania Urzędu Miasta Kościerzyna.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Pouczenie:

Stosowanie do art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
dalej „kpa” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) o sposobie załatwienia wniosku zawiadamia
się równocześnie wnioskodawcę przez przesłanie mu odpisu niniejszej uchwały.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi
w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII kpa. Wnioskodawcy służy też prawo wniesienia skargi
w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 kpa albo wskazanym
w zawiadomieniu (art. 245 kpa).
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