
UCHWAŁA NR XLII/332/2018
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930) oraz § 3 oraz § 6 oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się z dniem 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie dla Wójta Gminy Nowe Ostrowy – Zdzisława 
Kostrzewy w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 4 700,00 zł;

2) dodatek funkcyjny - 1 820 zł;

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% - 940,00 zł;

4) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 
2 608, 00 zł.

2. Łączne wynagrodzenie wynosi 10 068,00 zł (dziesięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 roku 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowe Ostrowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r. i podlega 
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych – czynności z zakresu prawa pracy
wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady
gminy, natomiast wynagrodzenie wójta gminy ustala rada gminy, w drodze uchwały. Niniejsza uchwała
ustala wynagrodzenie Wójta Gminy – Zdzisława Kostrzewy od dnia 1 lipca 2018 r. w kwocie 10068,00
zł brutto miesięcznie. Zmiana wynagrodzenia Wójta Gminy wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zgodnie z którym
zostało obniżone minimalne i maksymalne wynagrodzenie zasadnicze osób pełniących funkcje
zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu
terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński 

Id: 5B80307C-8E8C-41DC-8B91-0FF47678ABFF. Podpisany Strona 1




