
UCHWAŁA NR XXIX/263/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Obrowo 

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) , art. 8 ust 2, art. 36 ust. 2 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, oraz z 2021 r poz. 1834 ), oraz § 3, §6 i §7 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto dla Wójta Gminy Obrowo na które składają 
się: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10.000,00 zł 

2) dodatek funkcyjny w wysokości – 3.300,00 zł 

§ 2. Wójtowi Gminy Obrowo, zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek specjalny, dodatek 
za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy w Obrowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie 
wynagrodzenia Wójta Gminy Obrowo. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r 
poz. 1372), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r poz. 1282, 
z 2021 r.  poz. 1834), ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej kompetencji rady 
gminy. 

W 2018 roku były podjęte przez Radę Gminy w Obrowie dwie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta 
Gminy Obrowo: 

1)Uchwała Nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 , w której to w związku 
ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r (Dz. U. z 2018 r poz. 936) Rada Gminy 
od 1 lipca 2018 r. zobowiązana była obniżyć wynagrodzenie miesięczne Wójtowi, które było ustalone 
Uchwałą  Nr II/6/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 grudnia 2014 r., 

2)Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 grudnia 2018 r. była podjęta w związku 
z ponownym wyborem Wójta na nową kadencję 2018-2023 oraz nawiązaniem nowego stosunku pracy. 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) maksymalne wynagrodzenie Wójta w gminie 
powyżej 15 tyś do 100 tyś. mieszkańców wynosi 10.430,00 zł, maksymalny dodatek funkcyjny 3.450,00 zł, 
maksymalny dodatek specjalny 30% wynosi 4.164.00 zł, razem 18.044,00 zł. Maksymalne wynagrodzenie 
na stanowisku Wójta rozumiane jest jako suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia : zasadniczego, 
dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego. 

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r poz. 1834 ) minimalne wynagrodzenie Wójta stanowi 80 % maksymalnego 
wynagrodzenia określonego dla tego stanowiska w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 
2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2021 r. poz. 1960). 

Zgodnie z art. 18 ustawy zmieniającej:  „Przepisy ustaw zmienianych w art. 1, art. 2, art.4-6, art.11 
i art. 12 w brzmieniu nadanym, niniejszą ustawą mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, 
diet i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 
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