
UCHWAŁA NR XXXIV/211/2021 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 2 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przesmyki 

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 i art. 36 ust. 2,3 
i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834), zgodnie z 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) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1960),  Rada Gminy Przesmyki uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2021 roku ustala się wynagrodzenie miesięczne dla 
Wójta Gminy Przesmyki Pana Andrzeja Skolimowskiego w następującej 
wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości         - 10.250,00 zł, 

2) dodatek funkcyjny w wysokości                -   3.150,00 zł, 

3) dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznej kwoty   

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego  -   4.020,00 zł. 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % 

wynagrodzenia zasadniczego      -   2.050,00 zł, 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 
23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Przesmyki. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Wojciech Skolimowski 
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Uzasadnienie 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz  Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1960) 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wynagrodzenie 
prezydentów, wójtów i burmistrzów uległo zmianie. Określono nowy minimalny 
oraz maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
oraz obligatoryjny dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie 
wynagrodzenia zasadniczego  i dodatku funkcyjnego. Mając na uwadze obecne 
wynagrodzenie wójta gminy należy wskazać, że nie spełnia określonych 
przepisami limitów. W związku z powyższym, zasadnym jest ustalenie wysokości 
wynagrodzenia wójta gminy zgodnego z obowiązującymi przepisami, które mają 
zastosowanie od 1 sierpnia 2021r. 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Wojciech Skolimow
ski  
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