
Projekt 
 
z dnia  13 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Hyżne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2 i 3, art. 37 ust 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834) w związku z art. 18 
ustawy 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) oraz rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1960) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Hyżne, Pana Bartłomieja Kuchty, w wysokości; 

1) Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9225,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 
złotych); 

2) Dodatek funkcyjny w kwocie 2835,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych); 

3) Dodatek specjalny 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, w kwocie 3618,00 zł 
(słownie: trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych); 

4) Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (1845 zł, 
słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych). 

§ 2. Traci moc Uchwała nr II/3/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Hyżne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. 
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Uzasadnienie 

W dniu 1 listopada 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2021 poz. 1834). Na podstawie znowelizowanych przepisów minimalne wynagrodzenie wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast) nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla 
poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960). Maksymalne wynagrodzenie na 
danym stanowisku stanowi sumę maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego 
poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku m.in. wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) także kwoty 
dodatku specjalnego, który zgodnie z ww. rozporządzeniem wynosi 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego. 

Z dniem 1 listopada 2021 r. maksymalne zarobki wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców mogą wynosić 
17 420 zł. Jednocześnie minimalne wynagrodzenie wójta w gminie tej wielkości musi wynosić nie mniej niż 
80% wynagrodzenia maksymalnego tj. 13 936 zł. Powyższe kwoty nie zawierają w sobie dodatku za 
wieloletnią pracę, który przysługuje każdemu pracownikowi samorządowemu na podstawie przepisów 
odrębnych. 

Ponieważ wskazana powyżej minimalna kwota wynagrodzenia przewyższa obecne wynagrodzenie Wójta 
Gminy Hyżne, ustalone w grudniu 2018 roku, istnieje potrzeba zmiany w tym zakresie. Należy przy tym 
zaznaczyć, że choć na postawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 
wyłącznych kompetencji Rady Gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta, przy ustalaniu wysokości tego 
wynagrodzenia Rada Gminy poruszać się może wyłącznie w wyżej opisanych granicach. Mając na uwadze 
powyższe, proponuje się ustalić wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Hyżne, Pana Bartłomieja Kuchty, na 
poziomie określonym w uchwale. 
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