
Uchwała Nr XXV/177/2020  

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kosakowo 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 4 ust.1 pkt 1 lit. c, art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2 i 3 oraz art. 

37 ust. 1 pk. 4 i 6 i ust. 3  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 

(t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1282) oraz § 3 pkt 1 i § 6   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 

maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 

936 ze zm.) 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się dla Wójta Gminy Kosakowo Pana Marcina Majka miesięczne wynagrodzenie              

w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych), 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 2.100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych), 

3) dodatek specjalny ze względu na zakres wykonywania zadań i charakter pracy                            

na stanowisku Wójta w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego,  

4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo.  

§ 3 

Traci moc uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 2018 roku                    

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kosakowo.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 lutego 2020 roku.  



Uzasadnienie  

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                   

w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, ustalenie wysokości 

wynagrodzenia wójta  należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.  

Zasady wynagradzania wójta określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 

roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które uzależnia wysokość 

kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego m.in. od liczby mieszkańców 

gminy.   

Jednocześnie maksymalne wynagrodzenie wójta nie może przekroczyć w okresie miesiąca 

siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 

o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 

ustaw.  

Proponowane wynagrodzenie uwzględnia liczbę mieszkańców Gminy Kosakowo (powyżej 

15 tysięcy). Podjęcie niniejszej uchwały jest więc celowe.  

 

  


