UCHWAŁA NR III/18/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdyni
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1 - 4 oraz 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 936) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Pana Wojciecha Szczurka - Prezydenta Miasta Gdyni
w następującej wysokości:
a) wynagrodzenie zasadnicze - 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
b) dodatek funkcyjny - 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych),
c) dodatek za wieloletnią pracę - 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
d) dodatek specjalny - 2840 zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych).
2. Ponadto Prezydentowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują nagrody jubileuszowe,
dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia pracownicze.
§ 2. Uchawała wchodzi w życie z chwilą złożenia ślubowania przez Prezydenta Miasta Gdyni wobec
Rady Miasta Gdyni.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości rady miasta należy m.in. ustalanie wynagrodzenia dla prezydenta.
Pan Wojciech Szczurek został wybrany na stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni
w bezpośrednich wyborach, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r. Jako Prezydent Miasta
poprzedniej kadencji Wojciech Szczurek sprawował swoją funkcje (świadczył pracę) do czasu
złożenia ślubowania przez nowego Prezydenta Miasta (art. 29 ustawy o samorządzie gminnym).
Faktycznie zatem stosunek pracy Prezydenta Miasta poprzedniej kadencji wygasł z chwilą złożenia
ślubowania przez nowego Prezydenta.
W związku ze złożeniem ślubowania przez Wojciecha Szczurka i przejęciem obowiązków
Prezydenta Miasta nowej, VIII kadencji zachodzi konieczność ustalenia warunków wynagrodzenia.
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