UCHWAŁA NR XXXVI/221/18
RADY GMINY RYPIN
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rypin
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 poz. 1000) art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1-4, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 oraz Dz. U. z 2017 poz. 60 i poz. 1930) oraz §3 i §6 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 936) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wynagrodzenie wójta w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 4.700,00 zł;
2) dodatek funkcyjny - 1.900,00 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 37% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co daje
kwotę 2.442,00 zł;
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 940,00 zł, co daje łącznie
kwotę wynagrodzenia w wysokości 9.982,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote
zero groszy).
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia
Wójta Gminy Rypin.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin.
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Uzasadnienie
Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych zmieniło wysokość wynagrodzenia zasadniczego wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
starostów i marszałków województw. W związku z tym wysokość wynagrodzenia wójta gminy należy
dostosować do nowo obowiązujących stawek, które wchodzą w życie od dnia 1 lipca 2018 r.
Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), ustalenie wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Przewodniczący Rady
Wiesława Sokołowska

Id: 140FF9A1-201F-4AA8-89B5-6247C0215164. Podpisany

Strona 1

