
Projekt

Przewodniczącego Rady Gminy Miedźno z dnia 8 
sierpnia 2018 roku

UCHWAŁA NR ___/___/2018
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miedźno

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2018 r.
poz. 994 z późn.  zm.),  art. 8 ust. 2,  art. 36 ust. 1-4  oraz  art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia  21 listopada  2008 r.
o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1260) w związku z § 6 oraz zał.  nr  1 do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 936), Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje:

§ 1. Wójtowi Gminy Miedźno ustala się wynagrodzenie miesięczne według składników: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł brutto;

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł;

3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;

4) dodatek stażowy w wysokości  1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy i okresów zaliczanych,
nie więcej jednak niż 20%.

§ 2. Traci  moc  uchwała  nr 270/XXXVIII/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia  24 stycznia  2018 r.  w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miedźno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

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

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przyjęte
rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm 10 maja 2018 r. nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystów.

Zachodzi więc konieczność dostosowania uchwały dotyczącej wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miedźno do
obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Art.  18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2018 r.  poz. 994)
stwierdza, że ustalenie wynagrodzenia dla wójta,  należy do wyłącznej  właściwości  rady gminy.  W związku
z powyższym przedkłada się niniejszy projekt uchwały.

Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  może  nastąpić  wyłącznie  z zachowaniem  trzymiesięcznego  okresu
wypowiedzenia. Wynika to z obowiązku poszanowania podstawowych zasad prawa pracy odnoszących się do
każdego stosunku pracy. W myśl art. 20 § 21  nowa wysokość wynagrodzenia zacznie obowiązywać dopiero od
1 grudnia 2018 r. 
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