UCHWAŁA NR 261/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zgorzelec
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 z późn.zm.)
art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia
21 listopada
2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) w związku z § 6 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz załącznikiem nr 1 – I tabelą lp. 3 tiret 3 dotyczącą stanowisk, kwoty
maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku
funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie
wyboru
Rada Gminy Zgorzelec uchwala :
§ 1.
Ustala
się
w wysokości:

wynagrodzenie

Wójta

Gminy

Zgorzelec

w wymiarze

miesięcznym

1)

wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250 zł-, (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł-,);

2)

dodatek funkcyjny w kwocie 3150 zł-, (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt zł-,) ;

3)

dodatek specjalny w wysokości 30%
łącznej kwoty wynagrodzenia
funkcyjnego w kwocie 4020 zł-, (słownie: cztery tysiące dwadzieścia zł-,)

zasadniczego

i dodatku

4) dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).
§ 2.
Kwota wynagrodzenia ustalonego w § 1 ma zastosowanie również do wyrównania wynagrodzenia Wójta na
zasadach określonych w art. 18 ustawy z dnia 17 września o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2021 poz. 1834).
§ 3.
Traci moc uchwała Nr 3/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 19.11.2018 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Zgorzelec.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2021 r. .
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Zgorzelec a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie podmiotowej BIP Gminy
Zgorzelec.
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