
UCHWAŁA NR II/10i18

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 6 grudnia 2018 roku

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bartniczka.

Na podstawie aft. 18 ust. 2 pkł 2 ustawy z dnta 8 marca 1990 r o Samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. Zm.\) oraz rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagtadzania pracowników

samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.936) Rada Gminy uchwala' co następuje :

s 1. 1. Wójtowi Gminy Bartniczka Panu Wiesławowi Biegańskiemu przyznaje

się wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 7OO,OO zł;

2) dodatek za wysługę lat - tj. 20% od wynagrodzenia zasadniczego 940,00 zł;

3) dgdatek funkcyjny w kwocie I 90O,0O zł; :

4) dodatek specjalny stanowiący 40 Yo łącznie wynagrodzęnia zasadniczego i

dodatku funkcyjnego w kwocie 2 640,00 zł.

2.Łącznakwota wynagrodzenia miesięcznego wynosi 10 180,00 zł.

$ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIvlzzIlIS Rady Gminy Bartniczka z dnia29

czerwlaz)I8 roku w sprawie ustalenia wynagrodzeniaWójta Gminy Bartniczka.

$ 3. Uchwała wchod zi w Ęcie z dniem podj ęcia z mocą od 2I listopada 20 1 8r.

PrzewodnicTcV Rady Gminy

/^/-z
Leszek Walcza(.

'1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z20l8r. poz. 1000, poz. 1349 oraz
poz.1432



Uzasadnienie

fut. 36 ustawy z dnia 2I listopada 2008 roku o pracownikach

samorządowych (Dr. U. z 2018 r.) poz. 1260) stanowi, że 
',pracownikowi

samorządowemu przysługuje wynagrodzęnie stosowne do zajmowanego

stanowisk a oraz posiadanych kwalifikacj i".

W dniu Zlpaździernika 2018 roku odbyĘ się łvybory samorządowe.

Wybrany został Wójt Gminy Bartniczka Pan Wiesław Biegański. Kadencja wójta

tozpoczyna sie z chwilą ńoŻenia ślubowania' które nastąpiło w dniu 21 listopada

2018 roku. Rada Gminy ustala wynagrodzenię dla wójta. Rada Ministrów określiła

w rozporządzeniu z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania

pracowników samorządowych (Dz.lJ. z2018 r., poz. 936) kwoty wynagrodzenia

zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego.

Wynagrodzetię zasadnicze Wójta Gminy wg kategor7i zaszeregowania wynosi od

3.400 zł do 4.700 Zł, - dodatek funkcyjny do 1.900 zł, - dodatekza wieloletnią

pracę przysługuje w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5%

miesięcznęgo wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o Ioń za każdy

daIszy rok ptacy' aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzęnia

zasadniczego.

Wójtowi przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej od 20% i

nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzęnia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego.

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji naleĘ podjąó nową uchwałę w

sprawie wynagrod zęnia wójta gminy.
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