
UCHWAŁA NR XXXVIII/210/2018
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 7 sierpnia 2018 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 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 936) - Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

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

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.600 zł;

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł;

3) dodatek specjalny w wysokości  2.417 zł;

4) dodatek stażowy według udokumentowanej wysługi lat pracy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gizałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lis



Uzasadnienie

do uchwały nr XXXVIII/210/2018

Rady Gminy Gizałki

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gizałki.

Uchwała zostaje podjęta w związku z wydaniem przez Radę Ministrów rozporządzenia z 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), w którym ustalone
zostały nowe, niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego dla wójtów.W przypadku Wójta Gminy Gizałki
wysokość otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego jest wyższa niż nowe maksymalne stawki.
Powoduje to konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Rada ma obowiązek podjęcia
uchwały w tej sprawie i dostosowania jej do postanowień wskazanego powyżej rozporządzenia Rady
Ministrów.

Zaproponowana w uchwale łączna wysokość wynagrodzenia obejmująca wszystkie jego składniki
nie przekracza maksymalnej kwoty ustalonej ww. rozporządzeniem i jest na poziomie dotychczasowego
wynagrodzenia wójta.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wójt

Robert Łoza




