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UCHWAŁA NR XXXIX/…/21 

RADY GMINY SOKOLNIKI  

z dnia ……….. 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 8 ust. 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 

roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z 2021 r. poz. 1834) oraz 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) w związku z §3 pkt 

1 §6 i §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Sokolniki od 1 sierpnia 2021 roku ustala się  

w wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8 200,00 złotych; 

2) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, co stanowi kwotę 

1 640,00  złotych; 

3) dodatek funkcyjny w kwocie 2 520,00 złotych; 

4) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 

co stanowi kwotę 3 216,00 złotych. 

§ 2. Kwota różnicy pomiędzy wynagrodzeniem faktycznie otrzymanym przez Wójta Gminy 

Sokolniki,  

w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r., a wynagrodzeniem należnym za ten okres 

ustalonym w §1, wypłacona zostanie w terminie wypłaty wynagrodzenia za listopad 2021 r. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 5 grudnia 2018 r w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy   

                Sokolniki  

            Rafał Prukop 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXIX/…/21 

RADY GMINY SOKOLNIKI  

z dnia ……….. 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki 

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 i poz.1834) do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie 

wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zasady kształtowania wynagrodzenia 

dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz wydane na jej 

podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów szczegółowo regulujące kwestie warunków 

i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych. 

Mając na uwadze w/w przepisy Rada Gminy Sokolniki uchwałą nr II/9/18  dnia 5 grudnia 

2018 r ustaliła wynagrodzenie dla Wójta Gminy Sokolniki przyznając mu: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 700 zł; 

2) dodatek stażowy w wys. 20% wynagrodzenia zasadniczego, stanowiący kwotę 

940,00 zł,  

3) dodatek funkcyjny w kwocie 1 900 zł; 

4) dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjne-

go, tj. w kwocie 1 650,00 zł. 

Utrzymywany przez ostatnie lata ten sam poziom wynagrodzeń na samorządowych 

stanowiskach kierowniczych został w bieżącym roku zmieniony 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). Wprowadzona tą 

ustawą zmiana ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 

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

ustalają nie tylko maksymalne ale i minimalne wysokości poszczególnych składników 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru. Wielkość tych 

wynagrodzeń w gminie do 15 tys. mieszkańców przedstawia poniższa tabela.  

 

Nazwa składnika 

wynagrodzenia 

Maksymalna wysokość 

wynagrodzenia określona 

w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 

25 października 2021 r. 

w sprawie 

wynagradzania 

pracowników 

samorządowych 

Minimalna wysokość 

wynagrodzenia, o 

której mowa w art. 37 

ust. 4 ustawy o 

pracownikach 

samorządowych nie 

mniej niż 80% 

wysokości określonej  

w kol. 2 



1 2 3 

Wynagrodzenie zasadnicze 10 250 8 200 

Dodatek funkcyjny  3 150 2 520 

Dodatek specjalny w wys. 30% 

łącznie wynagrodzenia 

zasadniczego  

i dod. funkcyjnego 

4 020 3 216 

Razem wynagrodzenie  17 420 13 936 

 

Mając na uwadze, że minimalne wynagrodzenie przysługuje wszystkim włodarzom gmin do 

15 tys. mieszkańców, ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Sokolniki ukształtowało się na 

minimalnym dopuszczalnym poziomie. 

 

Ponadto, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy  

o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych 

innych ustaw, przepisy w zakresie ustalenia wynagrodzeń m.in. wójtów, mają zastosowanie 

do wynagrodzeń ustalonych od 1 sierpnia 2021 r. stosownie do w/w przepisów ustawy 

celowym jest, aby wynagrodzenie wójta, w nowej wysokości, zostało ustalone od dnia 

początkowego stosowania w/w przepisów tj. od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

 

Ponieważ takie ustalenie spowoduje konieczność wyrównania wynagrodzenia Wójta za okres: 

sierpień – październik, zasadnym jest ustalenie terminu wypłaty wyrównania tego 

wynagrodzenia, który to termin został ustalony na dzień wypłaty najbliższego wynagrodzenia 

tj. wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad.    

 

Ustalone wynagrodzenie dodatkowo zostaje uzupełnione o przysługujący ustawowo 

pracownikom samorządowym dodatek stażowy. W przypadku Wójta wynosi on, adekwatnie 

do stażu pracy, 20% wynagrodzenia zasadniczego.  

 

Podsumowując należy stwierdzić, że podwyżka wynagrodzenia wójta jest konsekwencją 

zmiany przepisów.  
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