
Uchwała Nr …….. 

Rady Gminy Dopiewo 

z dnia 11 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Dopiewo   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku 

(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tj.Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 i § 6 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm.), Rada Gminy Dopiewo uchwala, co 

następuje: 

 

§1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Dopiewo w wysokości: 

a) wynagrodzenie zasadnicze – według maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla 

wójtów, z uwzględnieniem liczby mieszkańców gminy, określonej w tabeli I załącznika nr 3 

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych,  

b) dodatek funkcyjny – według maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego dla wójtów, 

z uwzględnieniem liczby mieszkańców gminy, określonej w tabeli I załącznika nr 3 do 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych, 

c) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego,  

d) dodatek za wieloletnią pracę, według obowiązujących przepisów. 

 

§2. Traci moc uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w 

sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Dopiewo. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia 

należnego od dnia 1 grudnia 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (tj.Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) do wyłącznej kompetencji 

rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta w drodze uchwały. Zasady ustalania 

wynagrodzenia wójta określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm.).  

 

Ewa
Podświetlony


