
UCHWAŁA NR XXXIII/226/2021 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Drawsko. 

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1-4, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z § 1, pkt 3, § 3 pkt.1, 
§ 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1960), Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala  się następujące składniki wynagrodzenia miesięczne go  brutto za pracę Wójta Gminy: 

- płaca zasadnicza                                -   8.200,- 

- dodatek funkcyjny                             -   2.520,- 

- dodatek specjalny  - 30%                  -    3.216,- 

- dodatek za wieloletnią pracę -zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 2. Traci moc uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 listopada 2021r. 

 Przewodniczący Rady Gminy Drawsko 
 

Ryszard Jabłonowski 
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UZASADNIENIE 

 
do uchwały nr  XXXIII/226/2021 
Rady Gminy Drawsko  
z dnia 29.11.2021 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Drawsko. 
 
 
Zgodnie z art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorządowych wynagrodzenie dla Wójta określa Rada Gminy. Zastosowanie mają 
tu przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych. 
Ustawa oraz rozporządzenie wskazują, że elementami wynagrodzenia są 
wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za 
wieloletnią pracę. 
Z uwagi na zmianę zapisów art. 37 ww. ustawy poprzez wprowadzenia ust. 4 
określające minimalne wynagrodzenie na poziomie ,,80% maksymalnego 
wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych 
na podstawie ust.1’’, t.j. ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 
2021. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych podjęcie niniejszej 
uchwały jest niezbędne.  
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