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UCHWALA N:R XXXI.204.2021. 


RADY GMINY SLUBICE 

I 

z dnia 25 lis top ada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia W6jta Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samor~dzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z p6in. zm.), art. 8 ust.:2 i art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz~dowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z p6in. zm.), art. 
18 ustawy z dnia 17 wrzesnia 2021 r. 0 zmianie ustawy 0 wynagrodzeniu os6b zajmuj~cych 
kierownicze stanowiska pailstwowe oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.1834) 
oraz rozpor~dzenia Rady Ministr6w z dnia 25 pazdziernika 2021 r. w sprawie wynagradzania 
pracownik6w samorz~dowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) Rada Gminy uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Ustala siy miesiyczne wynagrodzenie W6jta Gminy Slubice w nastypuj~cej wysokosci: 

1) wynagrodzenie zasadnicze - 9.300,00 zl; 
2) dodatek funkcyjny - 3.150,00 zl; 
3) dodatek specjalny - 30% l~cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

§ 2. W6jtowi, zgodnie z wlasciwymi przepisami, przysluguj~: dodatek za wieloletni~ pracy, 
nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

§ 3. Traci moc uchwala nr 117/2018 Rady Gminy Slubice z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie 
wynagrodzenia W6jta Gminy Slubice. 

§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia moc~ od dnia 1 sierpnia 2021 r. 



, 


Uzasadnienie 

Projekt uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia W6jta zostal przedlozony w zwiCjZku 
z wejsciem w Zycie z dniem 1 listopada 2021 r. przepis6w znowelizowanej ustawy 
o pracownikach samorZ'ldowych oraz rozporZ'ldzenia wykonawczego w sprawie 
wynagradzania pracownik6w samorz~dowych, w kt6rych okreslono m.in. nowe limity 
wynagrodzeil pracownik6w samorZ'ldowycp zatrudnionych na podstawie wyboru (w6jt6w, 
burmistrz6w, prezydent6w). 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy 0 pracownikach samorZ'ldowych wynagrodzenie W6jta ustala 
Rada Gminy w drodze uchwaly. W zwi~zku z nowymi regulacjami niezbydne jest podjycie 
uchwaly dostosowuj~cej wynagrodzenie W6jta 0 obowi~zuj~cych przepis6w prawa. 
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