
UCHWAŁA NR  XXIX/176/2021 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska Cerekiew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.1)) i art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.2)) w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 września 
2021 roku 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 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. 
poz.1960)  

Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto Pana Piotra Kanzego, Wójta Gminy Polska 
Cerekiew w następującej wysokości: 

1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  8.000 zł  (słownie: osiem tysięcy zł.), 

2. dodatek funkcyjny w kwocie  3.000 zł  (słownie: trzy tysiące zł.), 

3. dodatek specjalny w wysokości 30 % liczony łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego w kwocie 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta zł.) 

4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 12% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za   wieloletnią 
pracę będzie wzrastał  za  każdy  rok  pracy  począwszy  od  dnia 01.01.2022 r.  aż  do  wysokości  20 % 
wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 2. Wójtowi Gminy Polska Cerekiew Panu Piotrowi Kanzemu przysługuje także dodatkowe 
wynagrodzenie roczne oraz nagroda jubileuszowa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 3. Wynagrodzenie określone w § 1 przysługuje Wójtowi Gminy Polska Cerekiew na zasadach 
określonych  w art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących  kierownicze  stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2021 r. poz.1834) - od 
dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/15//2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 roku 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska Cerekiew. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 roku poz.1834 
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 roku poz.1834 
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