
UCHWAŁA Nr XIX/98/08
Rady Gminy Somianka
z dnia 09 lipca 2008 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o  samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  z  2001  r.  Dz.  U.  Nr  142,  poz.  1591
z  póź.  zm.),  art.  20  ust.  1  i  3  oraz  art.  21  ust.  1  ustawy  z  dnia  22  marca  1990  r.
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z póź. 
zm.)  oraz  rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  2  sierpnia  2005 r.  w  sprawie  zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach 
powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z póź. zm.) – Rada 
Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala  się  dla  Wójta  Gminy Pana Andrzeja  Żołyńskiego wynagrodzenie miesięczne

w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy), 
dodatek  funkcyjny  w  wysokości  1.700  zł  (słownie  złotych:  jeden  tysiąc 
siedemset),

2) dodatek  specjalny  w  wysokości  20%  wynagrodzenia  zasadniczego
i  dodatku  funkcyjnego  tj.  1.340  zł  (słownie  złotych:  jeden  tysiąc  trzysta 
czterdzieści),

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 10%  wynagrodzenia zasadniczego, 
który od dnia 01 września 2008 r. będzie wynosił 11% i będzie wzrastał o 1% za 
każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20%

2. Wypłata  wynagrodzenia  następować  będzie  w  terminie,  jak  dla  pozostałych 
pracowników Urzędu Gminy Somianka.

§ 2
Tracą moc Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Somianka z dnia 08 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,  Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy 
Somianka z dnia 08 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta 
Gminy oraz Uchwała Nr XVII/94/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia dodatku za wieloletnią pracę dla Wójta Gminy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy 

/-/ Tadeusz Jacek Tolak


