Uchwała Nr lIII 16 I 2018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego
Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t:
Dz.U z 2018r. poz. 995 ze zm.), art. 9 ust. 2 i art. 36 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorządowych ( j.t: Dz.U z 2018r. poz. 1260 ze zm. ) oraz § 6 i n. rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (j.t: Dz.U z 2018r. poz. 936 ze zm.)
postanawia się, co następuje:
§ 1

1. Przyznaje się Staroście wynagrodzenie miesięczne obejmujące następujące składniki:
1) wynagrodzenie zasadnicze

4.800,-zł,

2) dodatek funkcyjny

2.100,-zł,

3) dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego
2.415-zł,

2. Poza składnikami określonymi w ust. 1 Staroście przysługują: dodatek za wieloletnią pracę,
nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne na warunkach i w wysokości
określonej w powszechnie obowiązujących przepisach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 21 listopada
2018 roku.
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Uzasadnienie
Do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 13 grudnia 2018 roku
w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego

Zgodnie z przepisami art. 12 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym
(j.t: Dz.U z 2018r., poz. 995 ze zm.) i art. 9 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach
samorządowych ( j.t: Dz.U z 2018r. poz. 1260 ze zm. ) ustalenie wynagrodzenia Starosty Powiatu
należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu.
Warunki i sposób wynagrodzenia oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego Starosty
określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (j.t: Dz.U z 2018r. poz. 936 ze zm.)
Stosownie do art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych ( j.t: Dz.U. 2018r. poz. 1260 ze zm.) i § 6 powołanego wyżej rozporządzenia
Rady Ministrów z
dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania
pracowników
samorządowych ( j.t: Dz.U z 2018r. poz. 936 ze zm.) Staroście przysługuje dodatek specjalny w
kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego.
Uwzględniając rozległy zakres zadań Starosty Powiatu i konieczność wykonywania licznych
z tych zadań poza normalnym czasem pracy uznaje się za uzasadnione przyznanie dodatku
specjalnego.
Wynagrodzenie Starosty uwzględnia również przepis art. 37 ust. 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym maksymalne
wynagrodzenie nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U z 2018r. poz. 373
ze zm.). Wskazana wyżej kwota bazowa wynosi w 2018 roku 1.789,42,-zł.
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