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Uchwała Nr II/9/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dźwierzuty
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
994 z późn. zm.), związku z art. 8 ust. 2, art. 36 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936) uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się następujące wynagrodzenie Wójta Gminy Dźwierzuty:
1/ wynagrodzenie zasadnicze w wysokości zł 4 700,2/ dodatek funkcyjny w kwocie zł 1 900,3/ dodatek specjalny w kwocie zł 2 640,§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dźwierzuty.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 23 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustalenie wynagrodzenia wójta
należy do właściwości rady gminy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.). Wynagrodzenie Wójta ustala się w oparciu o zapisy
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), które
określają obligatoryjne składniki wynagradzania wójta oraz minimalne i maksymalne ich wysokości.
Obowiązkowymi składnikami wynagrodzenia wójta są: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek
funkcyjny,
dodatek specjalny. Wójtowi przysługują także nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
W związku z nową kadencją podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
powrót
Podmiot publikujący Urząd Gminy w Dźwierzutach
Wytworzył

Anna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy 2018-12-05
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