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 W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 1 grudnia 2021 r. dotyczące wynagrodzenia 

Burmistrza Namysłowa i jego zastępców oraz diet radnych Rady Miejskiej w Namysłowie 

informuję: 

 Wynagrodzenie Burmistrza Namysłowa jest informacją publiczną, a jego wysokość została 

określona w Uchwale Nr 10/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa. Jest wypłacane każdego miesiąca 

w takim samym terminie, jak wynagrodzenia wszystkich innych pracowników Urzędu 

Miejskiego, co reguluje Regulamin wynagradzania. Wynagrodzenia Burmistrza i Zastępców  

są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie,  

w związku ze składaniem przez te osoby oświadczeń majątkowych na podstawie art. 24h ust 1  

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zm.).  

Do wysokości wynagrodzeń przedstawionych w oświadczeniach majątkowych, należy 

doliczyć składki odprowadzane przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021, poz. 423) 

oraz z przepisami ustawy dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1409 ze zm.). W skład oświadczeń majątkowych wchodzą wszystkie 

dochody osiągane przez składającego oświadczenie z tytułu zatrudnienia lub innej działalności 

zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Oświadczenia 

majątkowe są przekazywane do urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej oświadczenie w celu ich weryfikacji.  Zgodnie z art. 24h ust. 7 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) 

analizy danych zawartych w oświadczeniu dokonuje także właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego. Termin na złożenie oświadczeń majątkowych za 2021 r. upływa  

w dniu 30 kwietnia 2022 r. Po opublikowaniu ww. oświadczeń będzie miał Pan możliwość 

zapoznania się z wysokością wynagrodzeń w przedmiocie określonym we wniosku. Burmistrz 

i Zastępcy wykonują swoje obowiązki służbowe wymagające użytkowania samochodu 

prywatnego na terenie gminy na podstawie ryczałtu za jazdy lokalne, delegacje są wypłacane 

w przypadku wyjazdów służbowych jedynie poza granice gminy. 

 Wysokość diet radnych jest informacją publiczną, a ich wysokość została określona  

w Uchwale Nr 124/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. 

zmieniającej uchwałę nr XXV/255/09 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotów 



  

kosztów podróży służbowych radnych. Każdy radny ma wypłacaną dietę związaną z pełnioną 

funkcją, kwota jest określona w uchwale. Diety ulegają obniżeniu o 100 zł za każdą 

nieobecność radnego na sesji oraz na posiedzeniu komisji, co także reguluje ww. uchwała. Nie 

widzę potrzeby odpowiadania na pytanie, kiedy (data) zostały wypłacone diety, ponieważ może 

Pan to osobiście sprawdzić na swoim rachunku bankowym. W tym samym terminie, co Panu 

były wypłacane diety także pozostałym radnym. W bieżącym roku delegacja została wypłacona 

jedynie Radnemu Kazimierzowi Kosowi za udział w seminarium dla opiekunów Młodzieżowej 

Rady Miejskiej. 
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