
UCHWAŁA NR XXXVII/279/2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie Jerzego Kołakowskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. 
poz. 1875), oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902, oraz z 2017 r. poz. 60), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 2016 r. 
poz. 966, poz. 1948) , art. 9 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U z 
2017 r. poz. 108) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, oraz z 2017 r. poz. 1621) Rada Gminy w Ustroniu 
Morskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Jerzego Kołakowskiego :

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 5.900,00 zł.

- dodatek funkcyjny w wysokości - 1.900,00 zł.

-  dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie
w kwocie - 3.120,00 zł. 

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 15 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości - 
885,00 zł.

2. Ponadto Wójtowi Gminy Ustronie Morskie zgodnie z właściwymi przepisami przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie roczne.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 2014 roku 
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadeta Borkowska
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UZASADNIENIE

Projekt zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzego Kołakowskiego zakłada przywrócenie wynagrodzenia
do stanu przed podjętą przez Radę Gminy w Ustroniu Morskim Uchwałą
Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Proponowany wzrost wynagrodzenia uzasadniony jest zarówno
zakresem wykonywanych zadań, jak również osiągnięciami, skutecznością i efektywnością realizacji
obowiązków.

Pan Wójt realizuje coraz to nowe zadania Gminy zmierzające do poprawy warunków życia jej
mieszkańców, co w pełni uzasadnia zwiększenie wynagrodzenia:

1. Wykorzystuje każdą możliwą okazję aplikowania o nowe środki finansowe na inwestycje dla gminy np.
rok;

2015- 3.033.629,14 zł,

2016 -721.571,65 zł,

2. Dofinansowanie na drogi gruntowe (35 samorządów ubiegało się o pieniądze na budowę lub przebudowę
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dostępnych na 2017 r. środków pochodzących z budżetu
województwa zachodniopomorskiego, na zadania określone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Pierwsze miejsce i najwyższą liczbę punktów uzyskał wniosek złożony przez gminę Ustronie Morskie na
przedsięwzięcie o nazwie: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grąbnica”.
Szacunkowy koszt wykonania inwestycji to kwota ok. 675 tys., z czego dofinansowanie osiągnie wartość
prawie 20 %.

3. Wydatki na inwestycje

2014- 1.958.793,29 zł,

2015-10.190.165,42 zł,

2016- 4.468.924,51 zł,

4. W 2017 Gmina Ustronie Morskie znalazła się w gronie laureatów rankingu Pereł Samorządu 2017

5. Budowa euroboiska (03 lipca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, Wójt Jerzy
Kołakowski podpisał umowę na doposażenie boisk sportowych w Ustroniu Morskim. Środki na to zadanie
pochodzić będą z „Programu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę
infrastruktury sportowej”, pochodzących z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Zachodniopomorskiego. Całkowity koszt projektu wynosi: 24.400,00 zł, z czego dofinansowanie
8 tys. zł. )

6. Doprowadził do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016–2020+, Planu
Rozwoju Lokalnego i Programu Rewitalizacji Gminy Ustronie Morskie. Dokumenty te otwierają drogę do
aplikacji o kolejne środki UE dla gminy

7. Fundusz sołecki i realizacja budżetu obywatelskiego. (doposażone są świetlice wiejskie, zakupione wiaty
i namioty promocyjne, wykonane oświetlenie czy organizowane imprezy integracyjne)

8. Wygospodarował ok. 400 tys. zł rocznie na wsparcie klubów i stowarzyszeń
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9. Duży udział w realizacji i kreowaniu wydarzeń przeznaczonych dla mieszkańców gminy (warsztaty
satyry, karykatury i dobrego humoru. WOŚP, Dni Ustronia Morskiego, dożynki, imprezy rozrywkowe w
amfiteatrze, imprezy sportowo-rekreacyjne na obiektach CSR HELIOS w Ustroniu Morskim)

10. Współpracuje z innymi miastami i gminami w Polsce i za granicą (skuteczne promowanie gminy
Ustronie Morskie poza jej granicami)Umowa partnerska zawarta pomiędzy gminą Ustronie Morskie
a Stroniem Śląskim

11. W planach są nowe ścieżki rowerowe, zejścia na plażę, przebudowy ulic, budowa placów zabaw czy
modernizacja amfiteatru. Jak tylko pojawią się możliwości finansowego wsparcia ze środków Unii
Europejskiej.

12. Zmniejszenie zadłużenia w roku 2017 o dodatkową kwotę 700.000,00 zł poprzez umorzenie pożyczki z
WFOŚ.

13.Dotacje celowe dla fundacji (wsparcie i wyłowienie utalentowanych osób w gminie jak i poza gminą np.
Fundacja Pływamy i Ratujemy" wyłowienie talentów pływackich)

14. WSKAŻNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI wysoką lokatę, bo 8 miejsce w Polsce na 2478 samorządów
zdobyło USTRONIE MORSKIE, twórca rankingu - prof. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji
Politechniki Warszawskiej

15. Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowało coroczny ranking "Bogactwa
samorządów". V miejsce i skok o dwa miejsca w rankingu, zaliczyło Ustronie Morskie. Eksperci, poziom
zamożności samorządów liczyli na podstawie dochodów własnych (podatków lokalnych, ze sprzedaży
mienia, itp.) oraz otrzymanych subwencji (np.oświatowej). Uzyskana suma została podzielona przez liczbę
mieszkańców. I tak w przypadku Ustronia Morskiego, zamożność per capita na jednego mieszkańca w 2016
r. wyniosła 7352,52 zł.

16. Ranking najzamożniejszych samorządów to jedno z najstabilniejszych zestawień przygotowywanych
przez Miesięcznik „Wspólnota”. Publikacja jest co roku, jedną z najchętniej cytowanych na polskim rynku
prasowym. Na jej wyniki powołują się media o zasięgu krajowym, jak i regionalne wydawnictwa prasowe.
Z informacji uzyskanych od wydawnictwa, wiemy, że w tegorocznym rankingu Ustronie Morskie znalazło
się w pierwszej piątce najbogatszych samorządów w Polsce, w kategorii GMINY WIEJSKIE (w roku
ubiegłym zajęliśmy 7 miejsce).

17. Wzrost dochodów bieżących na przełomie lat:

2012- 20.046.689,40 zł,

2013- 22.416.807,58 zł,

2014- 19.685.537,63 zł,

2015- 25.681.744,73 zł,

2016- 27.045.531,06 zł,

Ustalenie wynagrodzenia Wójta jest wyłączną kompetencją rady gminy, o czym stanowi art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ”Czynności z zakresu prawa pracy wobec
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje
przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze
uchwały.”
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Zasady wynagradzania pracowników samorządowych, w tym również wójta, określa rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Wynagrodzenie wójta gminy ustala się zgodnie z w/w rozporządzeniem, gdzie w tabeli I stawek
wynagrodzeń w gminach do 15 tysięcy mieszkańców, określono wynagrodzenie zasadnicze i dodatek
funkcyjny w wysokości:

1. wynagrodzenie zasadnicze od 4.200 zł do 5.900 zł

2. stawka dodatku funkcyjnego do 1.900 zł.

Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach
samorządowych jest dodatek za wieloletnią pracę tzw. dodatek stażowy. Zgodnie z §  rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wysokość
dodatku specjalnego przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych stwierdza, że: wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek
specjalny.

Dodatek specjalny jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, określa stawki
wynagrodzeń oraz dodatków pracowników samorządowych.

Gospodarując budżetem gminy wójt prawidłowo realizuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów
prawa. Wielkość realizowanych zadań i ograniczone środki budżetowe nakładają na wójta gminy dodatkowe
obowiązki w zakresie pozyskiwania środków z źródeł pozabudżetowych. Należy podkreślić, że Jerzy
Kołakowski w szczególności zabiega o zdobycie jak największej ilości środków zewnętrznych, aby przy
realnym budżecie gminy zapewnić realizację wielu niezbędnych dla mieszkańców potrzeb.

W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez Pana Jerzego Kołakowskiego
w nienormowanym czasie pracy, złożonością występujących w gminie problemów, różnorodnością zadań do
wykonania wynikających m.in. z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych i innych
szczególnych regulacji ustawowych, a przede wszystkim odpowiedzialnością za realizację zadań organu
wykonawczego, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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