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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sławno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,
1000, 1349, 1432), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) Rada Gminy Sławno
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Sławno Ryszarda Stachowiaka w następującej
wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – ………………. zł, słownie: ………………………………….,
2) dodatek funkcyjny – ……………. zł, słownie: ……………………………………………,
3) dodatek za wieloletnią pracę, …..%
………………………………………,

wynagrodzenia

zasadniczego

-

…………….

zł,

słownie:

4) dodatek specjalny – …….% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – ……………. zł,
słownie: …………………………………..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Wójta Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 22 listopada 2018 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ustalenie wynagrodzenie Wójta należy do wyłącznej kompetencji
Rady Gminy. Na wynagrodzenie Wójta składa się kwota wynagrodzenia zasadniczego, dodatek funkcyjny,
dodatek za wysługę lat i dodatek specjalny.
W związku z kadencyjnością stanowiska Wójta, konieczne jest ponowne ustalenie wysokości
poszczególnych składników wynagrodzenia.
Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych reguluje wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu
dodatku funkcyjnego przysługujacego na stanowiskach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów
i marszałków województw. Dla wójta gminy do 15 tys. mieszkańców od dnia 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie
zasadnicze określone zostało w przedziale kwotowym od 3400 zł do 4700 zł, natomiast dodatek funkcyjny
nie może przekroczyć 1900 zł. Od tych kwot obliczany jest dodatek specjalny, który stanowi co najmniej 20%
i nieprzekracza 40% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek stażowy
wynika z ilości lat przepracowanych.
Pan Ryszard Stachowiak jest Wójtem Gminy Sławno od grudnia 2010 r. W swojej pracy wykazuje się dużym
zaangażowaniem w realizację zadań gminnych. Dzięki podejmowanym decyzjom Gmina pozyskuje wiele
dotacji ze źródeł zewnętrznych. Większość mieszkańców ocenia pozytywnie zmiany zachodzące na terenie
Gminy. Potwierdzeniem pozytywnej oceny działań Wójta jest wynik wyborów samorządowych w efekcie
których pan Ryszard Stachowiak został wybrany na Wójta Gminy Sławno już w pierwszej turze wyborów i
sprawuje tą funkcję już trzecią kadencję z rzędu.
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