
trCHwAŁA NR xxuu/l 97 I2l
RADY GMIIYY BARTNICZKA

z dnia 29 listopada20Zl roku

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bartniczka.

Na Podstawi: *t 18 ust' 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 22021r. po2.1372 ze zm.t), urt.36 ust. 3, art.37 ust 3 i 4 i afi.
3-8 ust'l ustawy z dnia 2l listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych(Dz' U' z2019 r. poz. 1882 zzm.'\, art. 18 ustawy z dnia |7 wrześniałall r' ozmianie ustawy o wynagrodzeniach osÓb zajtnjącyrch kierownicze stanowiskapaństwowe oraz niektórych innych ustaw (- D'. 

'U. z za'' poz. 1834) orazrozporządzenia Rady Ministńw z d1ia 25 pużdzrernika zoil r. w sprawie
wynagradzania ptacowników samorządowych (bz U. z 2021 r., poz. 1960) Rada
Gminy uchwala, co następuje . ) ]

$ 1' l. Wójtowi Gminy Bartniczka Panu Wiesławowi Biegańskiemu przyznaje
się od 1 sierpnia 202l r. wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokoŚci:

l) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie l0 250,00 zł
?) dodatek za wysługę lat - tj.20% od wynagrodzenia zasadniczego 2050 ,00 Zł3) dodatek funkcyjny w kwocie 3150,00 zł
4) dodatek specjalny stanowiący 30 oń łącznie wynagrodzenia zasadniczego i

dodatku funkcyjnego w kwocie 4020,00 zł

2. Łącznakwota wynagrodzenia miesięcznego wynosi 79 470,00 zł.

$ 2. . Traci moc uchwała Nr Ivlzzll\l Rady Gminy Bartniczk a z dnia 29
czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bartniczka'

$ 3. Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia.

'r') Z*iunY tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz") Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz
U. z?021r. poz. 1834
U. z20Żl r. poz. l834



Uzasadnienie
W dniu 1 listopada 202l roku weszło w zycie nowe rozporządzenie z dnia

25 puździemlka 202l roku w sprawie wynagrad zania pracowników
samorządowych (Dz. IJ. z 202l r., poz. 1960). Rada Ministrow określiła nowe
kwoty maksymalnego wynagrodz enia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego
poziomu dodatku funkcyjnego. Maksymalne r,vynagrodzenie zasadnicze WÓjta
Gminy wg kategorii zaszeregowarria wynosi 10 250 Zł, - maksymalny dodatek
fuirkcyjny 3150 zł, - dodatek za wieloletnią pracę przysfuguje w wysokości
wynoszącej po pięciu latach ptacy 5% miesięcznego wynagrodzeniazasadniczego.
Dodatek ten wzrasta o loń za kaŻdy dalszy rok pracy , uŻ do osiągnięc ia 20%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Wójtowi przysfuguje dodatek specjalny w kwocie wynosząc ej 30% łącznie
wynagrod zenia zasadniczego i dodatku funkcyj nego.

W art.l 1 ustawy z dnia 17 wrzeŚnia 202l r. o zmianie ustawy o
wynagrodzęniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz
niektórych innych ustaw ( Dz' U. z 2021 poz. 1834) okreŚlono nrinimalnę
wynagrodzenie, które nie moze byÓ nizsze njŻ 80% maksymalnego wynagrodzenia
oraz w art. 18 w/w ustawy okreŚlono ,ŻQ przepisy niniejszej ustawy mają
zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2AZl

W zwiryku z nowymi przepisami należy podjąć nową uclrwałę w sprawie
wynagrod zęnia wój ta gminy


