Uchwa a Nr 18/14
Rady Gminy Opatówek
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art.36 ust.3 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz dowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1202) w zwi zku z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorz dowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1050),
Rada Gminy Opatówek uchwala, co nast.puje:

§ 1.
1.
Ustala si. miesi.czne wynagrodzenie Wójtowi Gminy Opatówek - Panu Sebastianowi
Ward.ckiemu w nast.puj cej wysoko4ci:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 5.000,00 z5.,
2) dodatek funkcyjny w kwocie: 1.500,00 z5.,
3) dodatek specjalny w wysoko4ci: 40 % 5 cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego - 2.600,00 z5.
2.
Ponadto Wójtowi zgodnie z w5a4ciwymi przepisami przys5uguj : dodatek za
wieloletni prac., nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
§ 2.
Uchwa5a wchodzi w 8ycie z dniem podj.cia.

Uzasadnienie
do Uchwa y Nr 18/14
Rady Gminy Opatówek
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Jednym z najwa8niejszych elementów tre4ci stosunku pracy jest wynagrodzenie.
Ustalenie sk5adników wynagrodzenia wójta i ich wysoko4ci nale8y do wy5 cznej kompetencji
rady gminy (art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorz dowych; art. 18 ust. 2 pkt 2 u.s.g.).
Ustawa o pracownikach samorz dowych oraz rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 18
marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorz dowych ( tekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz. 1050) okre4laj obligatoryjne sk5adniki wynagradzania wójta oraz
minimalne i maksymalne ich wysoko4ci.
Obowi zkowymi sk5adnikami wynagradzania wójta s : wynagrodzenie zasadnicze, dodatek
funkcyjny, dodatek specjalny w wysoko4ci co najmniej 20% i nieprzekraczaj cej 40% 5 cznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Wójtowi przys5uguj tak8e nagrody
jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Rada ustala wysoko4; sk5adników wynagradzania wójta w formie uchwa5y. Uchwa5. nale8y
podj ; niezw5ocznie po obj.ciu obowi zków przez wójta.

