
UCHWAŁA NR II/7/18
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 8 ust.2, art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018, poz. 936), Rada Gminy Dąbrowa 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Wójtowi Gminy Dąbrowa Pani Katarzynie Gołębiowskiej-Jarek miesięczne wynagrodzenie za 
pracę, w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł - zgodnie z poz. 3 rubryką 3 I tabeli załącznika nr 1 do 
rozporządzenia Rady Ministrów, powołanego w podstawie prawnej uchwały,

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł - zgodnie z poz. 3 rubryką 4 I tabeli załącznika nr 1 do 
rozporządzenia Rady Ministrów, powołanego w podstawie prawnej uchwały,

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek będzie wzrastał o 1% za 
każdy rok pracy począwszy od 01.06.2019 r. do 20% wynagrodzenia zasadniczego – zgodnie 
z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, powołanej w podstawie 
prawnej uchwały,

4) dodatek specjalny w wysokości 2.640,00 zł - zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów powołanego 
w podstawie prawnej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr III/17/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia 
dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 19 listopada 2018 r., to jest od 
dnia złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Dąbrowa, wobec Rady Gminy Dąbrowa.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa
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