
UCHWAŁA NR RG.0007.248.2021 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 2 grudnia 2021 r. 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., 
poz. 1372 ze zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. 
2019 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 
uchwala: 

§ 1.  

Ustala się wynagrodzenie Wójta w wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  8.200,- zł 

2) dodatek funkcyjny w wysokości   2.520,- zł 

3) dodatek specjalny w wys. 30% poz. 1 i 2  3.216,- zł 

§ 2.  

Traci moc uchwała Nr RG.0007.289.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie 
wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 sierpnia 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE 

Z dniem 1 listopada 2021r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1960), zgodnie z którym 

miesięczna wysokość wynagrodzenia Wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców może zostać ustalona 

następująco: 

 

minimalne maksymalne 

1) wynagrodzenie zasadnicze    8.200 - 10.250 
2) dodatek funkcyjny     2.520 - 3.150 
3) dodatek specjalny w wys. 30% poz. 1 i 2  3.216 - 4.020 
oraz dodatek za wysługę lat    1.640 - 2.050 
_______________________________________________________ 
 

razem      15.576 - 19.470 
 
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie Wójta nie 

może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej, 
która wynosi 1.789,42 zł. Art. 37 ust. 4 stanowi, że maksymalne wynagrodzenie Wójta stanowi suma 
wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a także kwoty dodatku 
specjalnego. 

 
Ponadto zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r. w sprawie zmiany ustawy o wynagrodzeniu 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zmieniane przepisy 
mają zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia od dnia 1 sierpnia 2021r. 

 
Aktualne miesięczne wynagrodzenie Wójta: 
 
1) wynagrodzenie zasadnicze    4.700,-zł 
2) dodatek funkcyjny     1.900,-zł 
3) dodatek specjalny w wys. 30% poz. 1 i 2  2.640,-zł 
oraz dodatek za wysługę lat       940.-zł 
_______________________________________________________ 
 

razem      10.180,-zł 
 
 
Różnica pomiędzy dotychczasowym wynagrodzeniem, a najniższym należnym wynagrodzeniem wynosi: 
 
1) wynagrodzenie zasadnicze    3.500,-zł 
2) dodatek funkcyjny        620,-zł 
3) dodatek specjalny w wys. 30% poz. 1 i 2     576,-zł 
oraz dodatek za wysługę lat       700.-zł 
_______________________________________________________ 
 

razem      5.396,-zł 
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Różnica pomiędzy dotychczasowym wynagrodzeniem, a najwyższym możliwym wynagrodzeniem wynosi: 
 
1) wynagrodzenie zasadnicze    5.500,-zł 
2) dodatek funkcyjny     1.250,-zł 
3) dodatek specjalny w wys. 30% poz. 1 i 2  1.380,-zł 
oraz dodatek za wysługę lat    1.110.-zł 
_______________________________________________________ 
 

razem      9.290,-zł 
 
Wysokość wynagrodzenia Wójta ustala Rada Gminy w powyższych granicach określonych cyt. na 

wstępnie rozporządzeniem. 
 
Skutki finansowe podjętej uchwały za okres od 1.08.2021r. do 31.12.2021r. są następujące: 
1) minimalne wynagrodzenie: 
 różnica między dotychczasowym wynagrodzeniem, a nowym zgodnym z aktualnymi przepisami 
 5 x 5.396 zł = 26.980 zł 
2) maksymalne wynagrodzenie 
 5 x 9.290 zł = 46.450 zł 
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