
UCHWAŁA NR XXXIX/302/2018
RADY GMINY OBROWO

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Obrowo

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 tj.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 
z 2016 r. poz. 902 tj.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 936) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Obrowo od dnia 01 lipca 2018 r. 
w następujących wysokościach:

1) płaca zasadnicza - 4.800 zł

2) dodatek funkcyjny - 2.100 zł

3) dodatek specjalny w wysokości 40% płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego - 2.760 zł

4) dodatek za wysługę lat 20% od wynagrodzenia zasadniczego - 960 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 
wynagrodzenia Wójta Gminy Obrowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Obrowie.

Id: F865F6CC-0947-4634-9DCE-FEDF4C24C319. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy
ustalanie wynagrodzenia wójta gminy. Przepis ten przyznaje wyłączną właściwość funkcjonalną radzie gminy
do ustalania wysokości wynagrodzenia. Natomist zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych, ustalenia te dokonywane są przez Radę Gminy w formie uchwały. W świetle srt. 73 Kodeksu
pracy, pełnienie funkcji publicznej wójta stanowi pozostawanie w stosunku pracy, którego nawiązanie następuje
w drodze wyboru. Warunki wynagrodzenia wójta ( pracownika), będące obligatoryjnym elementem stosunku
pracy, określane są przez Radę Gminy z uwzględnieniem m. in. stawek minimalnych i maksymalnych dla
poszczególnych składników wynagrodzenia, określonych rozporządzeniem, aktualnie obowiązującym z dnia
15 maja 2018 r. wydanym na podstawie art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych.
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