UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rząśnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 2 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669.) w związku z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 936; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2437), Rada Gminy Rząśnia uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się dla Wójta Gminy Rząśnia wynagrodzenie miesięczne, na które składają się:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnej stawki określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w wysokości – 4.700,- zł
(słownie: cztery tysiące siedemset zł);
2) dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnej stawki określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w wysokości 1.900,- zł (słownie:
jeden tysiąc dziewięćset zł).
§ 2. Przyznaje się Wójtowi Gminy Rząśnia dodatek specjalny w kwocie stanowiącej 40% łącznego
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
§ 3. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę dla Wójta Gminy Rząśnia regulują odrębne przepisy.
§ 4. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego Wójtowi Gminy Rząśnia regulują
odrębne przepisy.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XLIV/289/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rząśnia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rząśnia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 21 listopada 2018 roku.
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