
  

UCHWAŁA Nr XLVII/245/2018 

Rady Gminy Sadowne  

z dnia 28 czerwca 2018 r.  

 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Sadowne 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 
roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) Rada Gminy 
Sadowne uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Ustala się dla Pana Waldemara Cyrana – Wójta Gminy Sadowne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w wysokości: 
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie:   4.700,00 zł 
2) dodatek funkcyjny w kwocie:    1.880,00 zł 
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% 

wynagrodzenia zasadniczego:          940,00 zł  
4) dodatek specjalny w wysokości 40%  

wynagrodzenia zasadniczego 
 i dodatku funkcyjnego łącznie:    2 632,00 zł 

2. Ponadto Wójtowi przysługują nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych 
przepisów. 

 
§ 2. 

Traci moc uchwała Rady Gminy Sadowne z dnia 18 grudnia 2014 roku Nr III/6/2014 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sadowne. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.



  

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 19 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936). Wśród wprowadzonych  
zmian znalazło się obniżenie poziomu wynagrodzenia zasadniczego wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców 
w ten sposób, że w miejsce wynagrodzenia zasadniczego w kwocie od 4200-5900 złotych wpisano 
wynagrodzenie zasadnicze w kwocie od 3400-4700 złotych. W pozostałym zakresie zasady ustalania 
wynagrodzenia wójta w gminach do 15 tys. mieszkańców nie zmieniły się. Zmiana ta zacznie obowiązywać 
od dnia 1 lipca 2018 roku. 

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia projektodawcy jedynie lakonicznie wskazali, że zmiana jest 
odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych. 

Z uwagi na to, że wynagrodzenie zasadnicze Wójta Gminy Sadowne ustalone uchwałą Rady Gminy Sadowne 
z dnia 18 grudnia 2014 r. Nr III/6/2014 jest wyższe od kwoty dopuszczalnej w rozporządzeniu z dnia 15 maja 
2018 roku, Rada Gminy Sadowne była zobowiązana do ponownego pochylenia się nad zagadnieniem ustalenia 
wynagrodzenia wójta. 

Podstawową przesłanką, jaką należy kierować się w ramach ustalania wynagrodzenia wójta jak i innych 
pracowników samorządowych jest zajmowane przez pracownika stanowisko. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) 
wynagrodzenie pracownika samorządowego powinno być stosowne do zajmowanego stanowiska oraz 
posiadanych kompetencji zawodowych. 

Nie stwierdzono, by w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych nastąpiła jakakolwiek zmiana w zakresie obowiązków Wójta Gminy Sadowne, liczby 
realizowanych zadań publicznych, lub też inna zmiana skutkująca uznaniem, że dotychczasowa wysokość 
wynagrodzenia (ustalona uchwałą z grudnia 2014 roku) powinna ulec znaczącej zmianie. 

W związku z powyższym, na podstawie tych samych przesłanek, które legły u podstaw ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy Sadowne w 2014 roku uznano, że wynagrodzenie zasadnicze należy 
ukształtować na poziomie 4700,00 zł, a dodatek funkcyjny podnieść do kwoty 1880,00 zł, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku. 

Dodatek za wieloletnią pracę wynosi 940,00 zł i wynika wprost z przepisów prawa, co oznacza, że Rada Gminy 
nie ma swobody w kształtowaniu wysokości tego dodatku. 

Dążąc do ukształtowania wynagrodzenia Wójta Gminy Sadowne na poziomie stosownym do zajmowanego 
stanowiska postanowiono podwyższyć dodatek specjalny do kwoty 2 632,00 zł, zgodnie z § 6 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku, ponieważ nowe kwoty wynagrodzenia zasadniczego 
wójta gminy do 15 tys. mieszkańców będą obowiązywały od tej właśnie daty, a uchwała podejmowana jest 
w celu dostosowania wynagrodzenia Wójta Gminy Sadowne do wymogów określonych w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa. 

 
 

 


