
Projekt

z dnia  12 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY W TURAWIE

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa

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 póź. zm, 1).) w związku z art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1, 2, 3, 4, art. 37 ust. 3, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z póź. zm, 2)) oraz § 3 pkt. 1, 
§ 6, § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Turawa w następującej wysokości:

1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4 700 zł;

2. dodatek funkcyjny w kwocie: 1 900 zł;

3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
w kwocie: 2 640 zł;

4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 940 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01 lipca 2018 r.

§ 4. Uchwałę publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

mgr Artur Gallus

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2018 r.  poz. 1000
2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 1930
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalenie

wynagrodzenie wójta. Na wynagrodzenie wójta składa się kwota wynagrodzenia zasadniczego, dodatku

funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i dodatku specjalnego. Poprzednia uchwała Rady Gminy Turawa

podjęta została w grudniu 2014 r.

Nową uchwała w sprawie wynagrodzenia wójta wprowadza się z powodu wejścia w życie nowego

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Proponowana

uchwała jest zgodna z nowym rozporządzeniem. Poprzednie składniki wynagrodzenia wójta wynosiły:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 5 500 zł;

2) dodatek funkcyjny w kwocie: 1 700 zł;

3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego w kwocie: 2160 zł;

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 1 100 zł.
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