
UCHWAŁA NR XXIV/141/2021 

RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

z dnia 30 listopada 2021 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 

(Dz. U z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust.1, 2 i 3, art. 37 ust. 3 i 4, 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1282 z późn. zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie 

ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1834) oraz § 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych.( Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala,  

co następuje:  

§ 1. Ustala się Panu Stefanowi Grodzkiemu- Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne 

wynagrodzenie miesięczne, w skład którego wchodzi :  

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 8 200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście 

złotych); 

2) dodatek funkcyjny w wysokości: 2 520,00  (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia 

złotych); 

3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego tj.  3 216,00  zł (słownie: trzy tysiące dwieście szesnaście złotych); 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 11% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 

tj. 902,00 zł (słownie złotych: dziewięćset dwa złote), który od dnia 01.02.2022 r. będzie 

wzrastał każdego roku o 1%, aż do osiągnięcia 20%. 

§ 2. Traci moc uchwała nr Nr II/8/2018 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 listopada  

2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kulesze 

Kościelne.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 sierpnia 2021 

r. 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

             Grzegorz Kossakowski 

 


