
UCHWAŁA NR XXXIII / 172/ 2021 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie :  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.), Rada Gminy Szczytniki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Szczytniki Pana MARKA 
JÓZEFA ALBRECHTA w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze według tabeli I lit. B dla stanowiska wójt, burmistrz w gminie 
do 15 tys. mieszkańców w wysokości:  4700,00 zł. brutto (słownie: cztery tysiące siedemset 
00/100 złotych); 

2) dodatek funkcyjny według tabeli I lit. B dla stanowiska wójt, burmistrz w gminie do 15 tys. 
mieszkańców w wysokości: 1900,00 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset 
00/100 złotych); 

3) dodatek specjalny w wysokości 39 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego w wysokości: - 2574,00 zł. brutto (słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt 
cztery 00/100 złote); 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego                   
w wysokości – 940,00 zł brutto (słownie: dziewięćset czterdzieści 00/100 złotych). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Szczytniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2018 r.     
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIII / 172/ 2021
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia  18 lutego 2021 r.

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1280) 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.

Na przełomie od stycznia do grudnia 2018 r. były podjęte przez Radę Gminy Szczytniki dwie
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

1) Uchwała Nr L/289/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 lipca 2018 r., w której to w
związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018
r. poz. 936 ) Rada Gminy od 1 lipca 2018 r. zobowiązana była obniżyć wynagrodzenie
miesięczne p. Wójtowi, które było ustalone Uchwałą Nr IV/19/2015 z dnia 29 stycznia
2015 r. i ustalić nowe, natomiast druga

2) Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2018 r. była podjęta w
związku z wygaśnięciem kadencji Wójta 2014-2018 i ponownym jego wyborem na nową
kadencję 2018-2023 oraz nawiązaniem nowego stosunku pracy.

Od tego czasu nie było zmiany wynagrodzenia, w związku z czym zachodzi konieczność
wprowadzenia zmiany wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy.

Zaproponowane wynagrodzenie mieści się w granicach określonych rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 936 ze zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Szczytniki uważa się za uzasadnione.
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