
UCHWAŁA NR II/10/2018
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bogoria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 
2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.z 2018 r., poz. 936)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Bogoria w wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze wg tabeli I dla stanowiska wójt, burmistrz w gminie do 15 tyś. mieszkańców - 
w wysokości: 4.700 zł,

- dodatek funkcyjny wg tabeli I dla stanowiska wójt, burmistrz w gminie do 15 tyś. mieszkańców 
w wysokości:  1.900 zł,

- dodatek stażowy – 11% wynagrodzenia zasadniczego - w każdym następnym roku będzie wzrastał o 1% 
wynagrodzenia zasadniczego aż do 20%,

- dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 20 listopada 2018 r..

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/10/2018

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 28 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1260 z późn. zm.) Wójt jest pracownikiem samorządowym, zatrudnionym na podstawie wyboru. Art.
8 ust. 2 powołanej ustawy stanowi, że do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalenie
wynagrodzenia wójta. Zatem rada gminy ustala wysokość wynagrodzenia wójta przyjmując za podstawę
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania parowników
samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936) określające szczegółowe stawki wynagrodzeń.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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