
UCHWAŁA NR XLV/285/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372; poz. 1834) oraz art. 8 ust.2 i art. 36 i 37 ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1282; z 2021 r. poz. 1834) w związku 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) i art.18 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 
z 2021r. poz. 1834 ), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Będzino Pana Mariusza Jaroniewskiego w wysokości 
15 576,00 złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), na które 
składa się: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8 200,00 zł brutto, 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 2 520,00 zł brutto, 

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1 640,00 zł brutto, 

4) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 
3 216,00 zł brutto. 

§ 2.  

Traci moc uchwała Nr XXXI/208/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4.  

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2021r. poz. 1834 ) 
wynagrodzenie w wysokości ustalonej w § 1. przysługuję Wójtowi Gminy Będzino od 01 sierpnia 2021r.  
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§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku 
z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta należy do 
wyłącznej kompetencji rady gminy. 

Zasady wynagradzania wójta określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które uzależnia wysokość kwoty wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego m.in. od liczby mieszkańców gminy. Zgodnie ze wskazanym 
rozporządzeniem (tabela I Stanowiska wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków 
województw) w gminach do 15 tysięcy mieszkańców, określono wynagrodzenie zasadnicze i dodatek 
funkcyjny w wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze maksymalny poziom 10 250,00 zł, 

2) stawka dodatku funkcyjnego do 3 150,00 zł. 

Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych jest dodatek za wieloletnią pracę tzw. dodatek stażowy. 

Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia wysokość dodatku specjalnego przysługuje w kwocie wynoszącej 30% 
łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Art. 36 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych stwierdza, że wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz 
marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny. Dodatek specjalny jest obligatoryjnym składnikiem 
wynagrodzenia wójta. 

W Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w art. 37  dodano ust. 3 o treści: 

„Minimalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może być niższe niż 80% 
maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 1. Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu 
wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku osoby, 
o której mowa w art. 36 ust. 3, także kwoty dodatku specjalnego.” 

W związku z powyższym wynagrodzenie wójta nie może wynosić mniej niż: 

1) wynagrodzenie zasadnicze 8.200,00 zł, 

2) dodatek  funkcyjny 2.520 zł 

3) dodatek specjalny 3.216 zł 

Wójtowi Gminy Będzino przysługuje również dodatek stażowy w wysokości 20%, czyli 1640 zł 

Łączne wynagrodzenie wójta ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 15.576 zł. 

Ponadto art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) nakazuje 
nowe wynagrodzenie wprowadzić od 1 sierpnia 2021 roku. 

W związku ze zmianą przepisów nakazujących podniesienie wynagrodzenia wójta, Rada Gminy w Będzinie 
zobowiązana jest do podjęcia niniejszej uchwały. Rada popiera swoje stanowisko wyrażone w uzasadnieniu do 
uchwały Nr XXXI/208/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Będzino. Wójt nie zmienił swojego postępowania, nie działa na poprawę wizerunku Gminy Będzino, co 
potwierdzają słowa wypowiedziane przez Pana Pawła Szerefnakera Wiceministra spraw wewnętrznych 
i administracji w audycji Radia Koszalin, gdzie poinformował, że gmina Będzino nie złożyła żadnego wniosku. 
„To jeden z niewielu przypadków w Polsce i jedyny w Zachodniopomorskiem. To bardzo dziwna sytuacja. 
Złożenie wniosku nie wymagało przecież żadnej wielkiej matematyki”, a zadań do realizacji i potrzeb w gminie 
jest bardzo dużo. 

Nie podjęcie powyższej uchwały będzie skutkowało możliwością wniesienia przez wójta skargi na 
bezczynność organu. 
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