
PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GZY
Biuro Rady Gminy 

w Gzach

z dnia
W P Ł Y N Ę Ł O

dnia ......
Nr ..AyID.......................

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy

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 z późn. zm.) art. 8 ust. 2 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

( Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się od dnia 1 listopada 2021 r. wynagrodzenie dla Wójta Gminy Gzy Cezarego Andrzeja 

Wojciechowskiego w sposób następujący:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 7 570,00 zł

2) dodatek funkcyjny w kwocie: 3 150,00 zł

3) dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego w kwocie: 3 216,00 zł

4) pozostałe świadczenia przysługują Wójtowi Gminy Gzy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy Gzy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gzy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Beata Lewińska/OR
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UZASADNIENIE

Art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 zpóźn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalenie 

wynagrodzenia wójta, natomiast art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm. ) wskazuje radę gminy jako organ ustalający 

wynagrodzenie wójta w drodze uchwały.

Zgodnie z art. 11 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 

poz. 1834) w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zostaje ustalony 

maksymalny i minimalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1.

Wynagrodzenie dla Wójta w projekcie przedmiotowej uchwały zostało ustalone z uwzględnieniem 

w/w przepisów oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 202lr . poz. 1960). Załącznik Nr 1

rozporządzenia określa wykaz stanowisk, kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty 

maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników 

samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. W tabeli I określającej stanowiska wójtów 

(burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw, w poz. 3 wskazano, że wójt 

w gminie do 15 tys. mieszkańców może otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w wysokości do 

10 250,00 zł oraz dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 3 150,00 zł. Natomiast 

§6 rozporządzenia stanowi, że wójtowi przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% 

łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

„minimalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może być niższe niż 80% 

maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 1, tj. kwota 13 936,00 zł. Maksymalne wynagrodzenie Wójta nie może przekroczyć 

kwoty 20 041,50 zł, tj. 11,2-krotoności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Należy nadmienić, że Wójt Gminy Gzy posiada ponad 20 lat stażu pracy, w związku z powyższym 

przysługuje mu 20% dodatku za wieloletnią pracę.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, przedmiotowe zmiany 

wchodzą w życie od dnia 1 sierpnia 2021 r. Jednakże należy wskazać, że w okresie od 

01.08 - 31.10.2021 r. wynagrodzenie Wójta Gminy Gzy spełniało warunki określone w ustawie, gdyż 

było określane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagrodzenia pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.). Natomiast od



zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego na stanowiskach wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), starostów i marszałków województw, które wymusza przedmiotową zmianę w 

zakresie wynagrodzenia Wójta Gminy.


