UCHWAŁA NR XLII/45/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański - Magdaleny
Kołodziejczak
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 i 1000 ), art. 36 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930)
w związku z § 6 oraz załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 lipca 2018 roku ustala się wynagrodzenie dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Magdaleny Kołodziejczak obejmujące następujące składniki :
a) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 800 zł.
b) dodatek funkcyjny w wysokości 2 100 zł.
c) dodatek specjalny w wysokości 40 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego tj. kwota 2760 zł.
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2. Traci moc Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia
2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański - Magdaleny
Kołodziejczak.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca
2018 roku.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski

Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie
Do właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. Rada gminy
wynagrodzenie wójta ustala w formie uchwały. Określa także składniki tego wynagrodzenia oraz
ich dopuszczalną wysokość. Podstawą prawną takiego działania są art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o
samorządzie gminnym, mówiący, że do właściwości rady gminy należy m.in. ustalanie
wynagrodzenia wójta, a także art. 8 ust. 2 (czynności z zakresu prawa pracy, związane z
nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wobec wójta wykonuje przewodniczący rady
gminy) i art. 36 ust. 1-4 ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych, z dniem 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze wójta
w gminie powyżej 15.000 mieszkańców kształtuje się w granicach 3.600 zł – 4.800 zł,
maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wynosi 2.100 zł. Ponadto wójtowi przysługuje
dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dotychczasowe składniki wynagrodzenia
Wójta: miesięczne wynagrodzenie zasadnicze - 5700 zł., dodatek funkcyjny - 2100 zł., dodatek
specjalny - 40% sumy wynagrodenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 3100 zł, oraz
dodatek za wieloletnią pracę (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Wejście w życie z dniem 19 maja 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych skutkuje obniżeniem
wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy Pruszcz Gdański oraz obniżeniem dodatku
specjalnego i stanowi podstawę do skorygowania składników wynagrodzenia Wójta Gminy
Pruszcz Gdański. Wynagrodzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański zostanie obniżone z dniem 1
lipca 2018 r., a przyczyną jego obniżenia jest obniżenie kwoty maksymalnego wynagrodzenia
zasadniczego zgodnie z załącznikiem nr 1 (I tabela B) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17
maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią
pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
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