RADA GMINY
WILCZYCE

UCHWALA Nr II /8/ 2018
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 listopada 2018 r.

woj. ŚWiętokrzyskie

w sprawie ustalenia warunków

pracy i płacy Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 L
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 L, poz. 994 z późno zm.), art. 8 ust. 2, a11.
36 ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 L o pracownikach samorządowych (t.j.
Dz. U. z 2018 L, poz. 936) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. z 2018 L, poz. 936)
w związku z wyborem,
Pana Roberta Palucha na Wójta Gminy Wilczyce
RADA GMINY WILCZYCE
uchwała, co następuje:

Si
Pan Robert Paluch obejmuje stanowisko Wójta Gminy Wilczyce, zakres obowiązków
określają przepisy
ustawy o samorządzie
gminnym,
Statut Gminy Wilczyce,
regulamin organizacyjny Urzędu Gminy.

Dniem rozpoczęcia

Wymiar zatrudnienia

pracy jest dzień 22 listopada 2018

L

wynosi: pełny etat.

Czas pracy określony jest wymiarem zadań. Rozkład czasu pracy jest ksztahowany
przez Wójta samodzielnie
z zachowaniem
wymogów
związanych
z zakresem
obowiązków Wójta i terminowością załatwianych spraw.

Miejscem wykonywania

pracy jest Urząd Gminy.

Ustala się dla Wójta Gminy Wilczyce od dnia 22 listopada 2018 r. następujące
miesięczne wynagrodzenie:
I) wynagrodzenie zasadnicze
- 4.500,00 zł
2) dodatek funkcyjny
- 1.700,00 zł
3) dodatek za wieloletnią pracę 20% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego
- 900,00 zł
4) dodatek specjalny w wysokości 35% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego
- 2.170,00 zł
Łączne wynagrodzenie brutto:
(słownie: dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

98
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 9.270,00 zł
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 11/8/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późno zm.), art. 8 ust. 2, a11.
36 ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 936) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. z 2018 r., poz. 936),
do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia Wójta w
wysokości zgodnej z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Podjęcie uchwały jest uzasadnione w/w przepisami prawnymi.
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