UCHWAŁA NR II/17/2018
RADY GMINY WALIM
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Walim
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami ), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 z późniejszymi zmianami ) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku poz. 936 ) Rada Gminy Walim uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto Wójta Gminy Walim – Pana Adama Hausmana
w następującej wysokości:
- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatek funkcyjny

4.700,-zł

1.900,-zł

- dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

2.640,-zł

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 940,-zł
Ogółem wynagrodzenie wynosi 10.180,-zł(słownie dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100).
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Walim Uchwały Nr IV/21/2015 w sprawie wynagrodzenia Wójta
Gminy Walim oraz Uchwała Nr XLII/262/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
IV/21/2015 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Walim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Walim
Zuzanna Bodurka
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UZASADNIENIE

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustalenie
wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy (Dz. U .z 2018 r. poz. 994).
Zasady wynagradzania pracowników samorządowych w urzędach gmin są uregulowane w
Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych z dnia 15
maja 2018 roku.(Dz. U. z 2018 r. poz. 936).
Według rozporządzenia wynagrodzenie dla wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców może wynosić:
wynagrodzenie zasadnicze od 4.200,- do 5.900,-zł, dodatek funkcyjny do 1.900,-zł, dodatek
specjalny od 20 - 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za
wieloletnią pracę do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
W związku z nową kadencją podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Sporządził LM
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