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UCHWAŁA NR XŁI/356/21 
RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwalę  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) W ZW. Z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1834), stosownie do § 3 pkt 1, § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. 
w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) 

uchwala się, co następuje: 

1. W Uchwale Nr XL/345/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia 
Wójta Gminy Krasocin § 5 otrzymuje brzmienie: 

„ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia 1 sierpnia 2021 r.". 

2. Wykonanie uchwaly powierza się  Przewodniczącemu Rady Gminy. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszei 
w Urzędzie Gminy w Krasocinie, atakże poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Krasocin. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLI/356/21 

RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

zmieniającej uchwalę  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalenie 
wynagrodzenia wójta. 

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1282; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) wynagrodzenie wójta ustala rada gminy w drodze 
ucliwaly. Zgodnie z art. 36 ust. 3 w/w ustawy Wójtowi przysługuje dodatek specjalny. 

3 pkt I Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) ustała wykaz stanowisk, kwoty maksymalnego 
poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na 
poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, które są  
określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W załączniku tym zawarty jest maksymalny poziom 
wynagrodzenia zasadniczego dla wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców w kwocie 10 250 zł  oraz 
maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w kwocie 3 150 É. Z kolei § 6 w/w rozporządzenia stanowi, że 
dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, 
przysługuje w kwocie wynoszącej 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Ponadto ustawa 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) wprowadziła 
zmiany w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w art. 37 dodano 
ust. 4 w brzmieniu: „Minimalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może być  
niższe niż  80 % maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 1. Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma 
maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, 
a w przypadku osoby, o której mowa w art. 36 ust. 3, także kwoty dodatku specjalnego.", art. 18 na dziei 
1 sierpnia 2021r. precyzuje termin należnych wynagrodzeń, diet i uposażeń. 

Mając na uwadze powyższe, w związku ze zmianą  polegającą  na zniesieniu limitów wynagrodzenia 
a wprowadzeniem maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i maksymalnego poziomu dodatku 
funkcyjnego oraz wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia, które nie może być  niższe niż  80 % 
maksymalnego wynagrodzenia określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w celu dostosowania 
wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin w wymiarze miesięcznym do obowiązujących przepisów 
prawa, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Uchwała Nr XL/345/2 1 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta 
Gminy Krasocin podjęta została z uwzględnieniem stanowiska organu nadzoru, zawartego w piśmie 
Znak: PNK.L020.46.2021 z dnia 18 listopada 2021 r., w zakresie sposobu ustalania przez organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego wysokości wynagrodzenia pochodzących z wyboru pracowników 
samorządowych za okres od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. oraz od dnia I listopada 
2021 r. 

Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 24 listopada br. przedstawione 
zostało stanowisko organu nadzoru o akceptacji uchwał  podejmowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego ustalających podwyżki dla burmistrzów, prezydentów i wójtów od 1 sierpnia 2021 r. 

Uwzględniając aktualne stanowisko organu nadzoru w zakresie sposobu ustalania przez organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego wysokości wynagrodzenia pochodzących z wyboru pracowników 
samorządowych za okres od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. oraz od dnia 1 listopada 
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2021 r., niniejszą  uchwałą  dokonuje się  zmiany § 5 Uchwały Nr XL/345/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 
29 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gmińy Krasocin, który otrzymuje brzmienie: 
„ S. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia I sierpnia 2021 r.". 
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