
Uchwała  Nr XXXI/277/2016
Rady Gminy Masłów

                                                z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie :  zmiany uchwały   Rady  Gminy  Nr II/16/2014   z dnia  05 grudnia 2014 roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj.  Dz. U.  2016 r., poz. 446 , poz. 1579 ) ,  art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2 i  3, art. 38 ust. 1 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j.  Dz. U. z 2016 r., poz. 902) w
związku  
z  §6 oraz  załącznikiem  nr 2  i 3  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) Rada
Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§1.

W  uchwale   Rady Gminy  Masłów Nr II/16/2014   z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów   § 6  otrzymuje  brzmienie:

„Ustala się następujące wynagrodzenie miesięczne:
1. wynagrodzenie zasadnicze  w kwocie   - 5.800,00 zł
2. dodatek funkcyjny   w kwocie               - 1.900,00 zł
3. dodatek specjalny  w wysokości 40%  łącznie wynagrodzenia  zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego  w kwocie – 3.080,00 zł
4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości  20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 

1.160,00.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Masłów.

§3.

Uchwała wchodzi  w życie  z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna



Uzasadnienie 

do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów
.
 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości  rady  gminy

należy  ustalanie  wynagrodzenia  wójta.  Zgodnie  z  art.  8  ust.  2  ustawy  o  pracownikach

samorządowych czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

związane  

z  nawiązaniem  i  rozwiązaniem  stosunku  pracy,  wykonuje  przewodniczący  rady  gminy,  

a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca

lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały. 

Zgodnie z art. 36 ust.2 i 3 i 38 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych wynagrodzenie

wójta  gminy  składa  się  z:  wynagrodzenia  zasadniczego,  dodatku  funkcyjnego,  stażowego  

i specjalnego. Stawki  poszczególnych  składników wynagrodzenia  określają    przepisy ustawy  

o  pracownikach  samorządowych  oraz  przepisy  rozporządzenia  w  sprawie  wynagradzania

pracowników samorządowych. 

 Na  podstawie  wyżej  wskazanych  przepisów  Rada  Gminy  Masłów  jest  uprawniona  

do ustalenia wynagrodzenia  Wójtowi Gminy Masłów. 

  

Niniejszy  projekt  stanowi  inicjatywę  uchwałodawczą  zgodnie  z  §  44  pkt  4  Uchwały  

Nr XXV/232/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016 roku w sprawie statutu Gminy

Masłów  (Dz.  Urzędowy  Województwa  Świętokrzyskiego  z  2016  roku,  poz.  2787)  „radnym  

w liczbie co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady”

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna


