
UCHWAŁA NR XXVI/211/21 
RADY GMINY BEDLNO 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bedlno 

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834), § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 października  2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz.1960) 
oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) Rada Gminy 
Bedlno uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Bedlno - Józefa Ignaczewskiego w następującej 
wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) 

2) dodatek funkcyjny w kwocie: 3.150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych) 

3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego: 
3.450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) 

4) dodatek za wieloletnią pracę  w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie 
wynagrodzenia Wójta Gminy Bedlno. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od 
1 sierpnia 2021 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Ratajczyk 
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Uzasadnienie 

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych z dnia 25 października 2021 roku zmianie uległy stawki maksymalnego 
poziomu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w załączniku nr 1 w I tabeli, dotyczącej m.in. 
stanowiska wójta . Zmianie uległ także § 6 w/w rozporządzenia, który obecnie wskazuje, iż dodatek 
specjalny dla wójta przysługuje w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego.Ponadto w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
w art. 37 dodany został ust. 4 w następującym 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. 

W związku z wprowadzeniem w/w zmian obecnie minimalne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Bedlno to 
kwota  13.936, 00 zł, czyli 80% z kwoty 17.420,00 zł, która stanowi sumę n/w składników: 

- wynagrodzenie zasadnicze:8.200,00 zł, 

- dodatek funkcyjny – 2.520,00 zł, 

- dodatek specjalny (30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 3.150,00 zł. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 17.09.2021 r., która wprowadziła w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych ust. 4 w art. 37, powyższe zmiany należy wprowadzić od dnia 1 sierpnia 
2021 r. 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz.1372, 1834) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia Wójta. 
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