
UCHWAŁA NR XXVIII/280/2021
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łodygowice

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 1-4, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.), 
art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) oraz w związku z § 1, § 3, § 6, 
§ 7 i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników  
samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960),

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla Wójta Gminy Łodygowice Pana Andrzeja Pitera wynagrodzenie miesięczne brutto 
składające się z następujących składników:

1) wynagrodzenie zasadnicze według tabeli stanowisk wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) starostów 
i marszałków województw, zamieszczonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa we wstępie 
niniejszej uchwały, w wysokości: 10.200,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100),

2) dodatek funkcyjny według tabeli stanowisk wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) starostów i marszałków 
województw, zamieszczonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa we wstępie niniejszej 
uchwały, w wysokości: 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),

3) dodatek specjalny zgodnie z § 6 rozporządzenia, o którym mowa we wstępie niniejszej uchwały, w wysokości 
30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 3.960,00 złotych (słownie: trzy tysiące 
dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100),

§ 2. Wójtowi przysługuje ponadto dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne oraz odprawy, których wysokość ustalana jest na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy  Łodygowice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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