
UCHWAŁA NR XXXVII.303.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kowala 

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 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust.3 i art. 37 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)  art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. 
o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834) , §3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960)) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2021 roku ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Kowala Pana Dariusza Bulskiego 
w wymiarze miesięcznym brutto jako sumę obliczoną według następujących składników: 

1) wynagrodzenie zasadnicze – 10 250 zł, 

2) dodatek funkcyjny –  2 600 zł, 

3) dodatek specjalny – 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3 855 zł, 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego- 2 050 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kowala. 

§ 3. Traci moc uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

Art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze 
zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia Wójta, natomiast art. 
8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282 ze 
zm.) wskazuje Radę Gminy jako organ ustalający wynagrodzenia Wójta w drodze uchwały. Ustawa z 17 
września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) wprowadza zmiany w przepisach ustawy 
o pracownikach samorządowych dotyczących minimalnego wynagrodzenia m.in. wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast). Na podstawie znowelizowanych przepisów minimalne wynagrodzenie wójtów 
(burmistrzów, prezydentów miast) nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego 
dla poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960).  

 Wynagrodzenie Wójta w wysokości określonej nieniejszym projektem uchwały przygotowano zgodnie 
z tabelą stawek wynagrodzeń dla wójtów w gminach do 15 tysięcy mieszkańców. Obecne rozporządzenie 
zakłada : maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 10 250 zł, a maksymalny poziom 
dodatku funkcyjnego to 3 150 zł.  

Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi sumę maksymalnego poziomu wynagrodzenia 
zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku m.in. wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast) także kwoty dodatku specjalnego, który zgodnie z ww. rozporządzeniem wynosi 30% 
sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.  

Aktualne wynagrodzenie Wójta Gminy Kowala jest niższe od minimalnego wynagrodzenia obliczonego na 
podstawie znowelizowanych przepisów, dlatego zachodzi konieczność podwyższenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Kowala a ustalona kwota wynagrodzenia mieści się w granicach określonych ww. przepisami. 
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