
UCHWALA NR 2441XXXl12021 

RADY GMTNY NOWE MlASTO 


z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uslaJeoia wynagrodzeoia W6jta Gminy Nowe Miasto 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 USIawy Z dnia 8 maroa 1990 roku 0 samol"Uldzie gminnym (Dz..V . z 202 1 r., 
poz... IJ 72 z p6in. zm.) w zw. z: art. 36 uSl. 1-3, art. 37 us!. J i 4 i art. 38 ust. I USlaWY z dnia 21 listopada 
2008 roku 0 pracownikach samoi'Zl}dowych eDz.U. l 2019 r., poz. 1282 z pO:in . zm.), 
§3 pkt 1 i §6 Rozpol'Zlldzenia Rady Ministrow z dnia 25 paidziemika 202 1 roku w sprawie wynagradzania 
pracownik6w samol""Z4dowych (Oz.V. z 2021 r. , poz. 1960) i Zalqczni kiem nr I do ww. Rozporl4dzenia 
obejmuj~cego wykaz stanowisk. kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty 
maksyrnalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczeg61nych stanowiskach die pracownik6w 
samoT'Z4dowych zatrodnionych na podstawie wyboru (Lp . l.3 tiret 3), art. !8 ustaw), z dnis 17 wrzeSnia 2021 r. 
o zmianie US18WY 0 wynagrndz.aniu osOb zajmujllcych kierownicze stanow;sk.a panstwowe oraz niekt6rych 
innych ustaw (Oz. U. z 2021 r., poz. !834), uchwala Sly, co nastypuje: 

§ I. Ustala siy zdniem 1 sierpnia 2021 roku miesi~zne wynagrodzenie Wojta Ominy Nowe Miasto 
w nas~puj"cej wysokosci: 

l ) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 9 900,00 zl, 

2) dodatek funkcyjny w kwocie . 2 600,00 zl, 

3) doclatek specja lny w wysokosci 30% t~cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 

4) dodatek za wieloletni~ pra~ w wysokosci 20010 wynagrodtenia zasadniczego. 

§ 2. Traci moe Uchwala Nr 3n12018 Rady Ominy Nowe MiaslO z dnill 19lis(opada 2018 roku w sprawie 
ustalenia wynagrodz.enia W6jta G miny Nowe Miaslo . 

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si~ Sekrelarzowi Gminy Nowe Miasto . 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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Uzasadnienie 

Art 18 ust. 2 plct 2 ustawy z doia 8 marca 1990 roku 0 samoTZ<ldzie gminnym (Dz. lJ . z 2021 r. 
poz. 1372 z poio. 2m.) Slar\owi, i.e do wy1<lcznej wfa.sciwoSci rady gmioy nalety ustalenie wynagrodzenia 
wojta, natomiast art. 8 ust. 2 uslawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samol74dowych (Oz. U. 
z 2019 r. poz. 1282 z poin. zm.) wskazuje rader gminy jako organ ustalajl}cy wynagrodzenie w6jta w drodze 
uchwaty. 

W doiu I listopada 2021 r. weszfa w tycie ustawa z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. 0 zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu os6b 1.8jmujllcych kierownicze stanowiska paflstwowe Oral niektorych iIlOych ustaw 
(Dz.U. z 2021 L, poz. 1834) - zwaoa dalej jako ...ustawa zmieniajijca", ktol1l dokonano zmiany m.in. ustawy 
z. dnie 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samol74dowych (Dz.V. z 2019 r. , poz. 1282 z pain. zm.) 
zwana dalej jako "ustawa zmieniana" - vide: art . 11 ustawy zmlemaJ<lcej. Zmianie ulegf 
art. 37 ust. 3 ustawy zmienianej poprzez okre~lenie pczez ustawodawccr maksymalnego poziomu 
wynagrodzenia pracownik6w samorzl}dowych zatrudniooych na podstawie wyboru 
(art. 4 ust. I pkt I ustawy Wlienianej), pooadto ustawodawca dodat do tegoi. artykufu ust. 4, okreslaj<lcy 
minimaloy poziom wynagrodzenia. Zgodoie z art 37 ust. 4 ustawy zmienianej minimalne wynagrodzenie 
pracownikow samorntdowych zatrudoionych z wyboru, oie moze bye nitsze ni z 80% maksymalnego 
wynagrodzenia okreslonego w przepisach dla poszczegolnych stanowisk. Maksymalne wyoagrodzenie oa 
danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymaloego 
poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku wojla takte kwory dodatku specjalnego". 

Rada Gminy Nowe Miasto korzystaj~c z przystugujfjcej jej kompetencji dokona1a ustalen ia miesi~cznego 
wynagrodzenia zasadniczego W6jta Gmioy Nowe Miasto oraz wysokoSci przystugujltCego W6jtowi Gminy 
dodatku funkcyjnego, na poziomie pomi~dzy maksymalnym a minimalnym. okreslonymi przez 
obow iC}ZUj<)ce w tej materii WW. pnepisy. 

StoSQwnie do Zall}cznika or I rozporu,dzenia Rady MinistrOw z dnia z dnia 25 paidziemika 2021 roku 
w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz<ldowych (Dz.U. z 202 1 r., poz. 1960) - Lp. 1.3 liret 3 
w przypadku w6jt6w i burmislrzOw w gminach do 15 tys. mieszkancow maksymalny poziom 
wynagrodzenia zasadniczego (kwota w zlotych) wynos i 10 250 zt, zaS maksymalny poziom dodatku 
funkcyjnego (kWOla w zlotych) wynosi 3 150 zl. Na podstawie §6 powolanego rozporz.qdzenia Rady 
Ministrow, dodatek specjaloy W6jtowi (burmistrzowi , prezydentowi miasta), przystuguje w kwocie 
wynoszqcej 30% t<lcznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek specjalny jest 
obligatoryjnym elemenlero wynagrodzen ia m.in. wojta (burmistrza. prezydenta miasta) - vide: 
art . 36 usC 3 ustawy unienianej. 

Wysokose dodatku z.a wieloJenli<J praccr reguluje art. 38 ust. 1 ustawy zmlenianej , ktory staoowi, i.e 

"dodatek 1.8 wieloletni<l prac~ przystuguje po 5 latach pracy w wysokosci wynos~cej 5% miesi~cznego 
wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta 0 1% za kai.dy dalszy rok pracy at do osil}gni~ia 20% 
miesi~cznego wynagrodzenia zasadniczego". 

Wart. 18 ustawy zmieniajl}cej ustawodawca poslMowi1, i.e przepisy ustaw zmleoianych maj<l 
zastosowanie do ustalania wysoko~ci wynagrodzen. die1, i uposai.en naleznych od doia I sierpnia 2021 r. 

Z tego wzglf(du ustalon e i wyplacone oa podstawie poprzednio obowi~zujqcych przepisow mjesi~czne 
wynagrodzenie W6jta Gmioy Nowe Miaslo winoo z.ostac wyrownane od dnis I sierpnia 202 1 r. do chwili 
wej scia w zyc ie niniejszej uchwaty - do wysokosci miesif(cznego "'}llagrodzenia W6jta Gminy Nowe 
Miasto tlsta!onego niniejs14 uchwatl}. 

Wykonanie uchwaty powierza sier Sekretarzowi Gminy Nowe Miasto jako osobie wyznaczonej do 
wykonywania wobec Wojta Groiny Nowe Miasto czynnoSci z zakresu prawa pracy, innych aniieli 
z.astnei.Onych do wlaSciwosci PrzewodnicZ4cego Rady Gminy Nowe Miaslo, stosownie do 
art. 8 ust. 2 ustawy zrnienianej . 

Majlj,c na wzgl~dzie powyiSze, podj~ie niniejszej uchwaly jest uzasadnione i konieczne. 

'\f l .\VLI""Z'CY 
LlL1)~@

. IWlJ. lillski 

Id: JC5JA5 59·ABEC-iF07·B4513·JCC90C2853A6. Podpisany Slrona 2 

http:uposai.en

