
UCHWAŁA NR XXVIII/201/21 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

 
z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  Cielądz. 

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, poz. 1834) art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 8 ust. 2, art. 
36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.                  
z 2019 r. poz.1282, z 2021 r. poz. 1834) 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 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1960) uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Cielądz w następującej 

wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze            10.250,00 zł; 
2) dodatek funkcyjny                           2.447,00 zł; 
3) dodatek specjalny                     3.809,10 zł tj. 30 % wynagrodzenia zasadniczego                                       

                                                                                             i dodatku funkcyjnego; 
4) dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 2. Wójtowi Gminy Cielądz przysługują, zgodnie z właściwymi przepisami, nagroda 
jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/197/21 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cielądz. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Cielądz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od dnia 01 sierpnia 2021 roku.  

 

 
              PRZEWODNICZĄCA 

 RADY GMINY  
 

                        Małgorzata Rosa 

 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały w sprawie  ustalenia  wynagrodzenia Wójta Gminy  Cielądz. 
 

 Uchwałą Nr XXVII/197/21 z dnia 29 listopada 2021 r. Rada Gminy Cielądz ustaliła 
wynagrodzenie dla Wójta Gminy Cielądz w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze            10.250,00 zł; 

2) dodatek funkcyjny                           2.850,00 zł; 

3) dodatek specjalny                     3.406,00 zł tj. 26% wynagrodzenia zasadniczego                                       
                                                                              i dodatku funkcyjnego; 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych dodatek specjalny przysługuje w kwocie 
wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.  

W związku z powyższym, nie jest możliwe ustalenie innej stawki dodatku specjalnego 
niż 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.  

Dlatego też  przedłożony projekt uchwały ustala w prawidłowy sposób wynagrodzenie 
Wójta, utrzymując jednocześnie jego łączną wysokość w kwocie ustalonej przez Radę Gminy 
Cielądz Uchwałą  Nr XXVII/197/21 z dnia 29 listopada 2021 r.  

  


