
 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/297/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 27 listopada 2012 roku 
 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia  

Burmistrza Karczewa 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1-4 ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 

ze zmianami) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 398 ze 

zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Karczewa - Pana Władysława 

Dariusza Łokietka w sposób następujący: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5900 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych), 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 

3) dodatek specjalny w wysokości 35 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

tj. 2765 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych), 

4) dodatek za staż pracy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 1180 zł (słownie: 

tysiąc sto osiemdziesiąt złotych). 

  

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 

2010 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Karczewa.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 

Karczewie. 

 

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

grudnia 2012 roku. 

  

 

 
Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
UZASADNIENIE 

 

W perspektywie ostatnich kilku lat w gospodarce Gminy Karczew można 

zaobserwować tendencję do przeznaczania znacznych środków na realizację inwestycji 

gminnych. 

W latach 2007 – 2012  przeznaczono na inwestycje ponad 44.000.000 zł: 

Najuważniejsze z nich, to: 

1) modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 

2) cztery nowe place zabaw w ramach realizacji programu Radosna Szkoła. Place zabaw 

powstały przy placówkach w Glinkach, Otwocku Wielkim, Sobiekursku oraz przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie oraz przy ul. Różanej w Karczewie, 

3) dwa boiska typu Orlik 2012. Boiska powstały przy szkole w Sobiekursku oraz przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Kraczewie,   

4) remont budynku MGOK, 

5) remont Przedszkola Nr 3, 

6) budowa nawierzchni ulic (tylko w 2012 r. wykonano ponad 3 km), 

7) budowa wodociągów i kanalizacji, 

8) zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Łukówiec, na który pozyskano 50% dotacji 

z Urzędu Marszałkowskiego, 

9) wykonano remonty świetlic w sołectwach, 

10)   przeprowadzono termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego 

 W 2012 r podjęto  kilka nowych inicjatyw. Są to m.in. 

1) opracowanie projektu budowy lokalnej oczyszczalni ścieków w Janowie wraz z 

kanalizacją w Janowie, Brzezince i Łukówcu, 

2) zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wykonania kanalizacji na Osiedlu 

Częstochowska, 

3) zaprojektowano plac zabaw na Osiedlu Warszawska, który zostanie wykonany w 2013 

roku, 

4) zaprojektowano Przychodnię Zdrowia w Karczewie, 

 

Inne działania i inicjatywy: 

1. W 2011 i 2012 roku po raz pierwszy opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową, która 

wskazuje kierunki rozwoju Gminy Karczew.   

2. W 2012 roku prowadzone były kolejne działania związane z terenem po tzw. 

Traktoroeksporcie. Prace rozbiórkowe wykonano  bezkosztowo.  

3. Rozpoczęto prace nad podniesieniem i uporządkowaniem terenu tzw. Wspólnoty 

Pastwiskowej bez ponoszenia kosztów ze strony Gminy.   

4. W 2012 roku zakończono wieloletnie prace nad uchwaleniem aktualizacji Studium 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karczew. Prace nad Studium trwały kilka lat.   

5. Podjęto działania, których celem było odzyskanie podatku VAT  od zrealizowanych w 

latach ubiegłych inwestycji. W wyniku tych działań w 2012 roku Urząd Miejski odzyskał 

podatek VAT w łącznej wysokości ok 300 000 zł.   

6. Poszukując różnych atrakcyjnych instrumentów finansowych, w 2012 roku Gmina 

Karczew doprowadziła do emisji obligacji.  Planowana jest emisja obligacji o łącznej wartości 

około 12.000.000 zł w ciągu najbliższych lat.   

7. Kolejną nową formą realizacji inwestycji gminnych jest partnerstwo publiczno – prywatne. 

W 2012 roku Gmina Kraczew rozpoczęła procedurę wyboru partnera prywatnego do 

realizacji inwestycji termomodernizacji 11 obiektów gminnych, w tym wszystkich obiektów 



oświatowych (poza nowym Przedszkolem Nr 3).   

8.  Bardzo istotnym elementem mającym wpływ na rozwój Gminy są pozyskiwane przez  

 

samorząd środki zewnętrzne, które Gmina pozyskuje na realizację swoich zadań: zarówno 

bieżących jak i inwestycyjnych. Tylko w ostatnich 2 latach złożono 30 wniosków o 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wnioski opiewały na kwotę ponad 12,6 mln zł. 

Uzyskano dofinansowanie w wysokości ponad 4 mln zł 

9. W zakresie zarządzania działalnością gminy w 2012 roku podjęto inicjatywy, które mają 

pozytywny wpływ na zarządzanie Gmina oraz na gospodarkę mieniem gminnym, zarówno 

obecnie jak i będą miały pozytywny wpływ w przyszłości. 

 a. utworzenie Wodociągów i Kanalizacji Karczew Sp z o.o.   

 b. utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie. 

10. Wykonano Monitoring miasta wpływający na poprawę bezpieczeństwa. 

11. Wprowadzono szereg udogodnień w pracy Urzędu, które ułatwiły obsługę Mieszkańców.   

Zmodernizowano stronę internetową Urzędu oraz Biuletyn Informacji Publicznej. 

Wprowadzono jednolite wzory druków dla interesantów. Wdrożono Centralną Ewidencję i 

Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zgodnie z którą rejestracja działalności 

gospodarczej osób fizycznych odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego. 

Zakupiono program nadawania numeracji porządkowej nieruchomości…. 

12. Nawiązano i rozwinięto współpracę z partnerską Gmina Pilzno. 

 

Wobec przedstawionych powyżej działań, które przyczyniają się znacząco do rozwoju Gminy 

Karczew oraz zmiany jej wizerunku, a także powodują zwiększenie obowiązków i 

odpowiedzialności Burmistrza, uzasadnione jest podwyższenie wynagrodzenia Burmistrza 

Karczewa. 

 


