Projekt
z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta - pana Artura Wierzbowskiego
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, 1000 1349 i 1432) art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz § 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 936) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Wójtowi Gminy Piątnica - panu Arturowi Wierzbowskiemu następujące wynagrodzenie
miesięczne:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości .................. zł. (słownie złotych: .......................................);
2) dodatek funkcyjny w wysokości ................ zł (słownie złotych: ................................);
3) dodatek specjalny w wysokości ....... % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ...... % wynagrodzenia zasadniczego, który z dniem
1 ....................... każdego roku kalendarzowego będzie wzrastał o 1 % aż do osiągnięcia 20 %;
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 22 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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UZASADNIENIE

W związku z wyborem Pana Artura Wierzbowskiego na Wójta Gminy Piątnica, na kadencję 2018-2023
następuje nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru. Za wykonywaną pracę Wójtowi, jak każdemu
pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady należy ustalanie wynagrodzenia dla Wójta.
Składniki wynagrodzenia, jego minimalną oraz maksymalną wysokość określają przepisy art. 36 ust. 1,
2, 3 i 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych a także przepisy wykonawcze tj. § 3
pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych.
Uchwale nadaje się wsteczną moc obowiązywania, gdyż praca została rozpoczęta z dniem 22 listopada
2018 r.
Uchwała nie wywoła dodatkowych skutków finansowych ponieważ wydatki z tytułu wynagrodzenia
Wójta zostały ujęte w planie finansowym na rok 2018.
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