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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowice 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) i art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) w związku z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1960) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Pani Małgorzaty Pacheckiej - Wójta Gminy Michałowice – 
począwszy od dnia 1 listopada 2021 roku w wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze   10.430,00 zł, 

2) dodatek funkcyjny    3.450,00 zł, 

3) dodatek specjalny 30 %    4.164,00 zł, 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Ponadto Wójtowi Gminy Michałowice zgodnie z odrębnymi przepisami przysługują: nagroda 
jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowice. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1372 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. 
Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. z 2019r. poz.1282 ze zm.) wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały. 
Podstawę do ponownego ustalenia wynagrodzenia wójta stanowią nowe przepisy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz.1960). Zwiększono w nim maksymalną kwotę wynagrodzenia 
zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru do poziomu - 
w przypadku wójta – do kwoty 10.430 zł. 
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz.1960) wójtowi w gminie powyżej 15 tys. do 100 
tys. mieszkańców przysługuje: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości do 10.430 zł, 
2) dodatek funkcyjny do 3.450 zł, 
3) dodatek specjalny - 30% kwoty łącznej wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,   
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami w wymiarze obliczonym na 

podstawie udokumentowanych okresów zatrudnienia. 
Przedstawiony Radzie Gminy Michałowice projekt uchwały uwzględnia łączną wysokość 
wynagrodzenia zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
zmienioną ustawą 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). 
Zgodnie z nowymi – wyższymi limitami ustanowionymi w ww. ustawie zmieniającej – 
wynagrodzenie Wójta Gminy Michałowice nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności 
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2020r. 
poz. 1658). 
Po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej zgodnie z §9 ust.2 Statutu Gminy Michałowice 
przedstawiam Radzie Gminy wniosek dotyczący ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Michałowice w kwocie brutto: 

1) wynagrodzenie zasadnicze        10.430 zł 
2) dodatek funkcyjny                         3.450 zł 
3) dodatek specjalny 30%                  4.164 zł 
4) dodatek stażowy    20%                  2.086 zł 

Razem                                              20.130 zł 
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej (za - 3 głosy, przeciw - 2 głosy, wstrzymało 
się - 1 głos). 
Zaproponowane wynagrodzenie Wójta Gminy Michałowice spełnia wszystkie warunki określone 
we wskazanych przepisach prawnych tego projektu uchwały. 
Mając powyższe na względzie proponuję w projekcie niniejszej uchwały, aby składniki 
wynagrodzenia Pani Małgorzaty Pacheckiej zostały ukształtowane w sposób maksymalny 
dopuszczony prawem. 
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