
UCHWAŁA Nr VII/41/11 
Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 28 kwietnia 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 ust.2, art. 37 ust.3 ustawy  
z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 233, poz. 
1458, ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398, ze zm.), Rada 
Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 

 
§1.1.Ustala się Wójtowi Gminy Dąbrowa Panu Markowi Lei miesięczne 
wynagrodzenie za pracę, w następujących wysokościach : 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.630,00 zł - zgodnie z poz. 4 
rubryką 3 I. tabeli  załącznika 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398, ze zm.), 

2) dodatek funkcyjny w  wysokości 1.550,00 zł - zgodnie z poz. 4 rubryką 4 
I. tabeli załącznika 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 
2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  
(Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398 , ze zm.), 

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia 
zasadniczego – zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 
roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 233, poz. 
1458, ze zm.),   

4) dodatek specjalny w wysokości 40% - zgodnie z §6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych( Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398, ze zm.). 

 
§2. Traci moc uchwała Nr XIV/88/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 
2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrowa. 
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Dąbrowa. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  
9 grudnia 2010 roku, to jest od dnia złożenia ślubowania przez Wójta Gminy 
Dąbrowa, wobec Rady Gminy Dąbrowa. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 


