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Nasi czytelnicy (133 ze 150 głosów oddanych w naszej sondzie) są zdania, że jeden zastępca burmistrza
wystarczy. Warto przypomnieć, że nasza gmina nie tylko zatrudnia dwóch zastępców, ale dodatkowo
nagradza ich wyżej niż inne gminy burmistrzów. Rezygnacja z jednego zastępcy to oszczędność ok. 600
tys. zł. w ciągu jednej kadencji.

Bogatsza od nas gmina Kórnik doskonale radzi sobie bez drugiego zastępcy. Jeden zastępca jest też w
znacznie większej od naszej gminie Śrem.

Warto wiedzieć, że obydwaj zastępcy pani Zofii Springer zarobili w 2013 r. każdy po ponad 160 tys. zł.
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I zastępca - Waldemar
więcej niż rok wcześniej)
II zastępca -

Krzyżanowski zarobił w 2013 r. 160 172 zł (ok. 20 tys.

Sławomir Ratajczak zarobił w 2013 r. 160 218 zł

Zastępca burmistrza w Mosinie zarobił więcej niż:
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burmistrz

Puszczykowa (144 395 zł)
Stęszewa (154 806)
Buku ( 126 819 zł)
Śremu (159 785)
Czempinia (132 913 zł),
Kościana (128 996 zł),
Gostynia (130 390)
Lubonia (139 581 zł)

Każdy wie, że odpowiedzialność zastępcy jest znikoma, jednoosobowa odpowiedzialność za wszystko
spoczywa na burmistrzu.

Wynagrodzenie roczne zastępcy burmistrza waha się od 69 945 zł (w Stęszewie) do 160 218 zł. (w
Mosinie).
Najczęściej jest to kwota ok. 120 tys. zł. (np. jedyny zastępca w Gostyniu zarobił 116 418 zł, jedyny
zastepca burmistrza Buku 108 035 zł, jedyny zastępca burmistrza Puszczykowa 135 951 zł, jedyny
zastępca burmistrza Śremu 117 360 zł).

W Urzędzie Miejskim w Mosinie więcej niż np. jedyny zastępca burmistrza Stęszewa, czy jedyny zastępca
burmistrza Czempinia ( 91 .679) zarabiają kierownicy referatów. Np kierownik referatu oświaty zarobiła
w ubiegłym roku ok 100 tys. zł. (Inny kierownik referatu uzyskał wynagrodzenie w wysokości 58 tys. zł.).

Na koniec trzeba postawić pytanie:

Jakie są osiągnięcia naszych zastępców?
Może robią coś niezwykłego w porównaniu z innymi, o czym nie wiem.
Gdyby ktoś z Państwa wiedział, proszę podzielić się tą wiedzą z nami wszystkimi.
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