UCHWAŁA NR XXXVII/256/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Korczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018r. poz.
994 ze zm./, art. 4 pkt 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz.
U. z 2016r. poz. 902/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych /Dz.U. z 2018r. poz. 936 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dla Wójta Gminy Nowy Korczyn następujące wynagrodzenie miesięczne:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700 zł.
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł.
3) dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2640 zł.
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie
wynagrodzenia Wójta Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 roku.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. Wójt Gminy jest pracownikiem samorządowym i wysokość jego
wynagradzania ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych organy stanowiące zostały zobowiązane do dostosowania wynagrodzeń do nowych przepisów.
Proponowane w projekcie uchwały wynagrodzenia to kwoty brutto.
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