
PROJEKT  

UCHWAŁA NR XXV/          /2020 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie petycji dyrektorów szkół podstawowych dla których Gmina Skierniewice 

jest organem prowadzącym z dnia 1 października 2020 roku dotyczącej podniesienia 

wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skierniewice. 

      Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 870) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1282) oraz rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 936, poz. 2437 oraz z 2020 r. poz. 268) Rada Gminy Skierniewice 

uchwala, co następuje: 

     § 1. Nie uwzględnia petycji dyrektorów szkół podstawowych dla których Gmina 

Skierniewice jest organem prowadzącym z dnia 1 października 2020 r. w sprawie 

podniesienia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skierniewice z przyczyn określonych w 

uzasadnieniu do uchwały. 

  § 2. Zawiadamia się osobę wskazaną w petycji o sposobie załatwienia petycji. 

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

  § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

  § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Skierniewice. 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy  

 

                                                                                                   Witold Baranowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

        W dniu 1 października 2020 r. do Rady Gminy Skierniewice wpłynęła petycja 

dyrektorów szkół podstawowych dla których Gmina Skierniewice jest organem prowadzącym 

dotycząca podniesienia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skierniewice, Rada Gminy 

Skierniewice wskazuje, że: 

 

        Artykuł 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach 

jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Tą wyłączną właściwość 

otrzymała rada, która w podejmowaniu decyzji w tym zakresie jest autonomiczna i 

niezależna.  

Ponieważ to Radni mają największą wiedzę w temacie oczekiwań i realizowania zadań jakie 

społeczeństwo wymaga do Wójta, przy uwzględnieniu możliwości finansowych 

wynikających z uchwalonego budżetu.  

 

       Radni 30 czerwca 2020 roku Uchwałą Nr XX/152/2020 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy ustalili miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy 

Skierniewice w następującej wysokości: 

- kwota wynagrodzenia zasadniczego - 4.200,00 zł, 

- dodatek funkcyjny - 1.900,00 zł, 

- dodatek specjalny - 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 

- dodatek za wieloletnią pracę - 20 % wynagrodzenia zasadniczego. 

Wynagrodzenie Pana Wójta w stosunku do poprzedniego okresu wzrosło o 1120,00 zł brutto, 

a od podjęcia w/w uchwały minęło dopiero 5 miesięcy.  

 

        Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych, Wójt w Gminie do 15 tys. mieszkańców może 

mieć przyznane wynagrodzenie zasadnicze w kwotach od 3400,00 zł do 4700,00 zł a 

maksymalny poziom dodatku funkcyjnego może sięgać do kwoty 1900 zł.  

Wójt Gminy Skierniewice, pomimo że zarządza Gminą poniżej 7,5 tys. mieszkańców, czyli o 

połowę mniejszą niż maksymalnie przewiduje w/w rozporządzenie Rady Ministrów ma 

przyznany dodatek funkcyjny na maksymalnym poziomie, czyli 1900,00 zł., a wynagrodzenie 

zasadnicze w kwocie 4200,00 zł. To pokazuje, że wynagrodzenie Wójta Gminy Skierniewice 

jest zdecydowanie wyższe niż średnie wynagrodzenie jakie powinien otrzymywać Wójt 

Gminy przy zarządzaniu Gminą do 7,5 tys. mieszkańców.  

   

       Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 

r. poz. 870) podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia 

petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten 

podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi 

właściwemu do rozpatrzenia petycji. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot 

właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o 

pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji. 

 

         Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Skierniewice.     


