Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 i 1000), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60 i 1930) oraz § 3 pkt 1, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Stara Biała składające się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4700 zł;
2) dodatku funkcyjnego w wysokości 1900 zł;
3) dodatku specjalnego w kwocie wynoszącej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2. Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 31/IV/15 Rady Gminy stara Biała z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
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Uzasadnienie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. poz. 936) obniżyło o 20% wynagrodzenie zasadnicze kadry zarządzającej jednostek
samorządu terytorialnego.
Nowe rozporządzenie weszło w życie 19 maja 2018 r.
Zgodnie z nim od 1 lipca będą obowiązywały niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast, burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy, a także ich zastępców. Obniżka
dotyczy także członków zarządów powiatów ( w tym starostów i wicestarostów), członków zarządów
województw ( w tym marszałków i wicemarszałków).
Wynagrodzenie zasadnicze wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców do dnia 30 czerwca 2018 r. wynosi
4200-5900 zł, zaś po zmianach tj. od 1 lipca 2018 r. wynosi 3400-4700 zł.
W związku z powyższym wynagrodzenie zasadnicze Wójta Gminy Stara Biała zostaje obniżone z kwoty
5900 zł do kwoty 4700 zł.
Pozostałe składniki wynagrodzenia pozostają bez zmian.
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