
UCHWAŁA NR II/6 /2018
RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ
z dnia 27 listopada  2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  2 ustawy z  dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie
gminnym (tj. Dz.U.2018.994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 3 i art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2018.1260
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

                                                                        § 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie  brutto Wójtowi  Gminy Solec-Zdrój w następującej  
wysokości :

1. wynagrodzenie zasadnicze - 4 700 zł,
2. dodatek funkcyjny -            1 900 zł,
3. dodatek specjalny -  40  %  łącznie  wynagrodzenia  zasadniczego  i

funkcyjnego ,
4. dodatek  za  wieloletnią pracę,  nagrody  jubileuszowe,  dodatkowe  wynagrodzenie

roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                       § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Solec-Zdrój.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
        Paweł Patrzałek

                                                                                



Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz art. 8 ust. 2 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalanie wynagrodzenia Wójta Gminy, w
drodze uchwały.  Również w przypadku wyboru na Wójta na kolejną kadencję tej  samej

osoby  konieczne  jest  podjęcie  nowej  uchwały  w  przedmiocie  ustalenia  wynagrodzenia
Wójta. Wynika to z faktu, że uchwała ustalająca wynagrodzenie Wójta dezaktualizuje się po
rozwiązaniu stosunku pracy Wójta danej kadencji, a więc po złożeniu ślubowania przez nowo
wybranego Wójta.



Poszczególne  składniki  wynagrodzenia  Wójta  są  zgodne  i  mieszczą  się  w
granicach określonych ustawą o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.



§  1. W uchwale  Nr  II/4/14  Rady  Gminy  Solec-Zdrój  z  dnia  8  grudnia  2014  r.  w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Solec-Zdrój § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wójtowi Gminy Solec-Zdrój w następującej
wysokości:

5. wynagrodzenie zasadnicze - 4 700 zł,
6. dodatek funkcyjny -            1 900 zł,
7. dodatek specjalny -  40  %  łącznie  wynagrodzenia  zasadniczego  i

funkcyjnego ,
8. dodatek  za  wieloletnią pracę,  nagrody  jubileuszowe,  dodatkowe  wynagrodzenie

roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Solec-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dn. 01.07.2018 r.

Przewodniczący Rady
     Paweł Patrzałek



Uzasadnienie
Do uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój nr XLI/250/2018 z dnia 29.06.2018 r.

wprowadzającej zmianę do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Solec-Zdrój

Zgodnie  z  zapisem  art.  18  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o
samorządzie gminnym oraz art.  8 ust.  2 z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach
samorządowych do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalanie wynagrodzenia
Wójta Gminy, w drodze uchwały.



Poszczególne  składniki  wynagrodzenia  Wójta  są  zgodne  i  mieszczą  się  w
granicach określonych ustawą o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Ostatnia  regulacja  miesięcznego  wynagrodzenia  Wójta  Gminy  Solec-Zdrój
wynikała z mocy uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 8 grudnia 2014 r. w
sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Wójta  Gminy  Solec-Zdrój.  Z  uwagi  na  zmianę
rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  wynagradzania  pracowników
samorządowych,  obniżeniu  ulega  wynagrodzenie  Wójta  z  dniem  01.07.2018  r.,  w
związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za konieczne.




