UCHWAŁA NR XX/234/13
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pszczółki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r.
poz.594), art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr
223 poz.1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50 poz.398)uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dla Wójta Gminy Pszczółki wynagrodzenie:
1) zasadnicze w wysokości: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych),
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych),
3) dodatek specjalny w wysokości 40%,
4) dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących przepisów,
5) nagroda jubileuszowa według obowiązujących przepisów.
§ 2. Upoważnia się Zastępcę Wójta do wykonania uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pszczółki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Klamann
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych wynagrodzenie dla wójta ustala rada gminy w drodze
uchwały. Warunki i sposób wynagradzania wójta, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego oraz wysokość
dodatku specjalnego określa Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych. Wysokość aktualnego wynagrodzenia Wójta Gminy Pszczółki
została ustalona uchwałą nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r., przy czym stawki zostały przyjęte bez
jakichkolwiek modyfikacji z uchwały nr VIII/74/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Tak więc wynagrodzenie
Wójta utrzymuje się na niezmienionym poziomie od ponad sześciu lat i plasuje się wśród najniższych wśród
zarobków wójtów powiatu gdańskiego. Biorąc pod uwagę zaangażowanie pani Wójt w działania na rzecz
gminy nie tylko w skali lokalnej, ale również regionalnej, Jej udział w różnych gremiach opiniotwórczych i
decyzyjnych, niewątpliwy autorytet, jakim się powszechnie cieszy, a także liczne zdobyte nagrody i
odznaczenia, zwiększenie wynagrodzenia jest w pełni uzasadnione.
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