
UCHWAŁA NR 7/1/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 19 listopada 2018 roku 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 4, ust 1, pkt lb i art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze mi.) 

i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 936) uchwala się, co następuje: 

§1. Ustala się wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego w następującej wysokości: 

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 4.800,00 zł brutto 

słownie: cztery tysiące osiemset złotych i 00/100 

- dodatek funkcyjny w wysokości: 2.100,00 zł brutto 

słownie: dwa tysiące sto złotych i 00/100 

-dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego w wysokości: 2.760,00 zł brutto 

słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i 00/100 

- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 

w wysokości: 960,00 zł brutto 

słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych i 00/100 

§2. Traci moc uchwała nr 296/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 

2018 r. w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wrzesińskiego. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Marek Przyjemski 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

do wyłącznej kompetencji Rady należy ustalenie wynagrodzenia Starosty. 

Na podstawie art. 9 ust. li 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) pracodawcą starosty jest Starostwo Powiatowe. Czynności 

z zakresu prawa pracy wobec starosty, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, 

wykonuje przewodniczący rady powiatu, a pozostałe czynności — wyznaczona przez starostę 

osoba zastępująca lub sekretarz powiatu, z tym Ze wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, 

w drodze uchwały. 

Przewodizący Rady 

Marek Przyj emski 
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