UCHWAŁA NR XLIV/392/2018
RADY GMINY KROKOWA
z dnia 25 stycznia 2018 r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. art.8 ust.2 w zw. z art. 36 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz.902 ze zm. ) w związku z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1786 ze zm.)Rada Gminy Krokowa uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Krokowa Pana Adama Śliwickiego:
1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5800 zł
2. dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł
3. dodatek specjalny w wysokości 40%
4. dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
§ 2. Dodatek specjalny będzie wypłacany przez okres pełnienia funkcji Wójta Gminy Krokowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Krokowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Krokowa z dnia 5 grudnia 2014 r w sprawie ustalenia
wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa
§ 5. 1. Uchwała
wchodzi
od dnia 12 stycznia 2018 r.

w życie

z dniem

podjęcia,

z mocą

obowiązującą

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krokowa.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Piontek
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Uzasadnienie
W
uchwale
zrealizowano
dyspozycję
przewidzianą
w art. 18 ust.2
pkt.2
ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t .Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)oraz art.8 ust.2
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U .z 2014 r. poz. 1786 )
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