
UCHWAŁA NR I/6/2014
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 
594 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 
2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013r., poz. 1050 ze zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala się dla Wójta Gminy Nowy Korczyn następujące wynagrodzenie miesięczne: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.800 zł; 

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.800 zł; 

3) dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

4) dodatek stażowy w wysokości 18% wynagrodzenia zasadniczego wzrastający o 1% za każdy dalszy rok 
pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/20/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie 
wynagrodzenia Wójta Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym podobnie jak art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 
21 listopada 2008r. stanowią, iż do właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta. Warunki 
i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny 
poziom dodatku funkcyjnego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych natomiast art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych 
stanowi, iż wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje 
dodatek specjalny. 
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