
            

 

UCHWAŁA NR XXXII/230/21 

RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Brudzeń 

Duży 

 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz 1372 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 37 ust. 

4 oraz  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz 1282 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 

2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021 poz. 1960), Rada 

Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Brudzeń Duży składające się z: 

1. wynagrodzenia zasadniczego w wysokości  10.000,00 zł brutto, 

2. dodatku funkcyjnego w wysokości 2000,00 zł brutto, 

3. dodatku specjalnego w kwocie 3600,00 zł brutto stanowiącego 30 % łącznie wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 

4. dodatku za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 1/10/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 22 listopada 2018 r. w 

sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Brudzeń Duży. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 

r. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

 

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

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

wynagrodzenia Wójta należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Wynagrodzenie osób 

pełniących funkcję organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego określa uchwała 

organu stanowiącego gminy, będąca aktem o charakterze wewnętrznym. 

 Wynagrodzenie Wójta Gminy Brudzeń Duży opierało się na obowiązującym 

dotychczas Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych, które obniżyło uposażenie wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast o ponad 20 %. 

 Niniejsza uchwała wprowadza zmiany wniesione ustawą 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), która zmienia wynagrodzenia dla 

pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru, w tym przypadku Wójta Gminy i zgodnie 

z art. 18 wyżej wskazanej ustawy wprowadzone zmiany mają zastosowanie do ustalania 

wysokości wynagrodzeń należnych od 1 sierpnia 2021 r.   

 Szczegółowe zasady wynagradzania Wójta określa zmienione na tej podstawie 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych, które uzależnia wysokość kwoty wynagrodzenia zasadniczego 

i dodatku funkcyjnego od liczby mieszkańców gminy. Zgodnie ze wskazanym 

rozporządzeniem, w gminach do 15 tysięcy mieszkańców wynagrodzenie zasadnicze oraz 

dodatek funkcyjny Wójta określono na maksymalnym poziomie: 

1. wynagrodzenie zasadnicze 10250 zł brutto, 

2. dodatek funkcyjny 3150 zł brutto.   

Wskazać należy, że stosownie do art. 36 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia Wójta jest także 

dodatek specjalny, którego kwotę określa § 6 ww. rozporządzenia i stanowi ona łącznie 30% 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, jak i dodatek za wieloletnią pracę 

określony art. 38 ust. 1 przytoczonej ustawy.  

 Istotnym jest tu także, że zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o pracownikach 

samorządowych w brzmieniu nadanym art. 11 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie 

ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 



niektórych innych ustaw, minimalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie wyboru 

nie może być niższe niż 80 % maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych 

stanowisk.  

 Jednak najbardziej znacząca w odniesieniu do umotywowania niniejszej uchwały 

pozostaje ocena pracy Wójta Andrzeja Dwojnycha. Gospodarując budżetem gminy Wójt 

prawidłowo realizuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, czego 

odzwierciedlenie możemy znaleźć w corocznych uchwałach Regionalnej Izby Obrachunkowej 

pozytywnie opiniujących przedkładane przez Wójta Gminy Brudzeń Duży sprawozdania z 

wykonania budżetu. Uznać zatem należy, że wynagrodzenie Wójta Gminy Brudzeń Duży na 

poziomie określonym w niniejszej uchwale w pełni uwzględnia kompetencje oraz 

dotychczasowy sposób wykonywania pracy przez Pana Andrzeja Dwojnycha podczas 

sprawowania swojej funkcji.  

 Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest całkowicie uzasadnione. 

 

 


