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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY TURAWA 

z dnia 25 listopada 2021 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 (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późń. zm.), art. 8 ust.  2  i art. 36 ust. 2 i 3 oraz art. 37 ust.3 ustawy z  dnia 21 listopada 
2008 r. o  pracownikach samorządowych (tj. Dz .U. z 2019 poz. 1282, z późń. zm.) oraz                  § 3  pkt 1, § 
6 i  załacznikiem nr 1  pkt I rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 25  października 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1960), Rada Gminy Turawa uchwala, co 
następuje:  

§ 1. 1.  Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Turawa – Dominika Pikos przysługujące od 
1  listopada 2021 roku, w  następującej wysokości:  

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie ........ zł brutto (słownie: ........ złotych), 

2) dodatek funkcyjny w kwocie ........ zł brutto (słownie: ............ złotych), 

3) dodatek specjalny w wysokości wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego, określonych w pkt 1 i 2, w kwocie ........ zł brutto (słownie: ......... złotych). 

4) ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia wynikające z przepisów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/35/19 Rady Gminy Turawa z  dnia 16  lipca 2019 r. w  sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia z  mocą obowiązującą od 1 listopada 2021 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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UZASADNIENIE

Na mocy przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372

z późn.zm.), zgodnie z art. art. 18 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy ustalanie wynagrodzenia Wójta należy do

kompetencji Rady Gminy.

W związku ze zmianą art. 37 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

wprowadzoną ustawą z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących

kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz.1834) oraz

wejściem w życie z dniem 01 listopada 2021r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października

2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r., poz. 1960) zmieniającego

wysokość i zasady wynagradzania m.in. Wójta Gminy konieczne jest wprowadzenie uchwały ustalającej

wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa – Dominika Pikos.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem ustawodawca w załaczniku nr 1 wskazał maksymalny poziom

wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz specjalnego dla wójta dla gminy do 15 000

mieszakńców. Natomiast w art 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2021r. o pracownikach samorządowych

ustawodawca zastrzegł, że minimalne wynagrodzenie dla wójta nie może być niższe niż 80%

maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na

podstawie ust. 1. Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu

wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku wójta

także kwoty dodatku specjalnego.

Poniższa tabela wskauje wynagrodzenie maksymalne oraz minimalne wyliczone zgodnie z ww. przepisami:

Lp.  Składnik wynagrodzenia 
 kwota w
złotych  Składnik wynagrodzenia

kwota w 
złotych 

1

Maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego
Wójta gminy do 15 tyś
mieszkańców (kwota w złotych)  10 250,00 zł

Minimalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego
Wójta gminy do 15 tyś
mieszkańców (kwota w
złotych)  8 200,00 zł

2

Maksymalny poziom dodatku
funkcyjnego Wójta Gminy do 15
tyś mieszkańców (kwota w
złotych)  3 150,00 zł

Minimalny poziom dodatku
funkcyjnego Wójta Gminy do
15 tyś mieszkańców (kwota
w złotych)  2 520,00 zł
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3

Dodatek specjalny dla osób, o
których mowa w art. 36 ust. 3
ustawy, przysługuje w kwocie
wynoszącej 30% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego. 4 020,00 zł

Dodatek specjalny dla osób,
o których mowa w art. 36
ust. 3 ustawy, przysługuje w
kwocie wynoszącej 30%
łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku
funkcyjnego. 3 216,00 zł

4 RAZEM 17 420,00 zł RAZEM  13 936,00 zł

Podejmując uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa, Rada Gminy realizuje

obowiązek nałożony na jednostki samorządu terytorialnego .
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