
UCHWAŁA NR XXXI/225/2021 
WÓJTA GMINY GIZAŁKI 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gizałki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2-4, art. 37 ust. 3, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),  art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. 
o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) w związku z § 3 pkt 1), § 6 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1960), Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Wójta Gminy Gizałki Roberta Łozy w następującej 
wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze – 9 500 zł, 

2) dodatek funkcyjny – 2 900 zł, 

3) dodatek specjalny – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4) dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

§ 3. Wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Gizałki, określona w § 1 niniejszej uchwały ma zastosowanie 
do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego od 1 sierpnia 2021 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXXI/225/2021  
Rady Gminy Gizałki  

z dnia 22 grudnia 2021 r.  

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gizałki 

 

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) wprowadza zmiany 
w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych dotyczące minimalnego wynagrodzenia wójtów, które 
nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 1, Tabela 
I Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960). Maksymalne wynagrodzenie wójtów nie może również 
przekroczyć 11,2-krotności (dotychczas 7-krotności) kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dn. 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1658). 

Kwota dodatku specjalnego zgodnie z ww. rozporządzeniem wynosi 30% łącznie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Na podstawie art. 18 w związku z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, ustalone 
wynagrodzenie wójta należne jest od 1 sierpnia 2021 r. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, bowiem wynagrodzenie Wójta Giny Gizałki wymaga dostosowania 
do aktualnych wymogów prawnych, tak aby ustalona kwota wynagrodzenia mieściła się w granicach 
określonych ww. przepisami, a zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta. 

 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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