
UCHWAŁA NR XXXII/197/2021 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Zbójno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz.1372 i 1834),  art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 i art. 37 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834) w związku z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1960) uchwala się, co następuje : 

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

1) wynagrodzenie zasadnicze – 9.225,00 zł 

2) dodatek funkcyjny – 2.835,00 zł 

3) dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3.618,00 zł 

4) dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 6%  wynagrodzenia zasadniczego – 553,50 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 

ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Zbójno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Zbójno 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), od 
1 listopada 2021 r. wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.). W rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.  
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) określono 
maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Wójta gminy 

Wysokość składników wynagrodzenia Wójta ustalonych w § 1 pkt. 1-3 uchwały, zgodnie 
z art. 37 ust. 4 u.o.p.s.  nie może być  niższe od 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych i stanowi tzw. minimalne wynagrodzenie Wójta gminy. 

 Wynagrodzenie 
aktualne 

Wynagrodzenie 
minimalne (80%) 90% 95% 

Wynagrodzenie        
maksymalne 

100% 
zasadnicze 4.700 8.200 9.225 9.737,50 10.250 
dodatek funkcyjny 1.900 2.520 2.835 2.992,50   3.150 
dodatek specjalny 2.640 3.216 3.618 3.819,00   4.020 

Wobec nowelizacji przepisów, ustalenie wynagrodzenia dla Wójta jest celowe i uzasadnione. 
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