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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Małkinia Górna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm), art. 36 i 37 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1834) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz.U. 2021 poz. 1960) Rada Gminy Małkinia Górna  uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Wójtowi Gminy Małkinia Górna Pani Bożenie Kordek miesięczne wynagrodzenie 
w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze – …………. zł; 

2) dodatek funkcyjny – …………... zł; 

3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 
…………… zł; 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego obliczony na 
podstawie dokumentów potwierdzających dotychczasowe okresy zatrudnienia. 

§ 2. Ustalone w § 1 uchwały  wynagrodzenie Wójta Gminy Małkinia Górna ma zastosowanie od 1 sierpnia 
2021 roku. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 3/I/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie 
ustalenia  wynagrodzenia Wójta Gminy Małkinia Górna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Małkinia Górna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. W celu aktualizacji stawek 
poszczególnych składników wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych należy podjąć stosowną 
uchwałę przez radę gminy. 

Id: 49BBA15B-46C7-48AD-9880-799F44F2438D. Projekt Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Uzasadnienie

