Dane o zarobkach (we wszystkich składnikach) prezydentów miast w roku 2018:
Porównujemy średnie miesięczne wynagrodzenie wypłacone w 2018 r. pracownikom (z uwzględnieniem wszystkich dodatków, nagród, „trzynastki”, podzielone przez 12) ze średnim miesięcznym
wynagrodzeniem prezydenta ustalonym na podstawie zmienionego rozporządzenia (po obniżce)
również z uwzględnieniem „trzynastki”, jako jedynego dodatkowego składnika, jaki mu przysługuje - czyli
niejako symulacją uśrednionego miesięcznego wynagrodzenia, jakie prezydent otrzyma w 2019 r.
Sopot - zarobki wyższe od prezydenta miasta osiągają:
 dyrektorzy miejskich jednostek - 6 osób;
 pracownicy UM Sopotu – kadra kierownicza - 6 osób;
 zarządy spółek z udziałem miasta - 7 osób;



Łącznie: 19 osób.

Rzeszów - więcej niż prezydent, tj. więcej niż 10.940,00 zł, zarabia:
 19 osób (łącznie z jednostkami podległymi oraz zarządami spółek miejskich).
Gliwice - więcej od prezydenta zarabia:
 15 osób w Urzędzie Miasta,
 7 osób w innych jednostkach miejskich,
 72 osoby w spółkach miejskich (zarządy i pracownicy).



Łącznie: 94 osób.

Gdynia - wyższe wynagrodzenie od prezydenta osiągnęło:
 7 pracowników Urzędu Miasta;
 11 prezesów, wiceprezesów lub członków zarządów spółek;
 4 kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych).



Łącznie: 22 osoby.

Białystok - wyższe od prezydenta wynagrodzenie otrzymuje:
 14 pracowników Urzędu Miejskiego,
 26 pracowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz miejskich spółek komunalnych.



Łącznie: 40 osób.

Lublin - więcej od prezydenta zarabia:
 9 pracowników Urzędu Miasta,
 12 pracowników spółek miejskich,
 14 członków zarządów spółek miejskich.



Łącznie: 35 osób.

Poznao - więcej niż prezydent zarabia:
 13 osób w Urzędzie Miasta.
Łódź - wyższe wynagrodzenie od prezydenta miasta otrzymuje:
 14 pracowników (na podstawie powołania lub umowy o pracę);
 5 kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
 24 osoby zasiadające w zarządach spółek z większościowym udziałem Miasta Łodzi.



Łącznie: 43 osoby.

Warszawa - liczba osób zarabiających więcej niż prezydent m. st. Warszawy w grudniu 2018 r.:
 liczba pracowników Urzędu m.st. Warszawy – 208 osób,
 liczba członków zarządu jednoosobowych spółek m.st. Warszawy – 37 osób,



Łącznie: 245 osób.

