
UCHWAŁA NR 324/XXXIII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - Starosty 
Nowosądeckiego, Pana Marka Pławiaka

Na podstawie art. 12 pkt 2  ustawy z dnia 05  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 995 ze zm.), art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 902 ze zm.) oraz 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 wynagrodzenie miesięczne dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - Starosty 
Nowosądeckiego, Pana Marka Pławiaka, w następującej wysokości: 

–    wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 5.000.-zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100),

–    dodatek za wieloletnią pracę w wysokości: 20% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie: 1.000.-zł (słownie 
złotych: jeden tysiąc 00/100),

–    dodatek specjalny w kwocie: 2.840.-zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset czterdzieści 00/100),

–    dodatek funkcyjny w kwocie: 2.100.-zł (słownie złotych: dwa tysiące sto 00/100).

Łączna kwota miesięcznego wynagrodzenia za pracę wynosi: 10.940.-zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 
dziewięćset czterdzieści 00/100).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Id: 02E2C7AB-5227-43B7-8145-5DBEF6EE1212. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Art. 12 pkt 2  ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze
zm.) zastrzega do wyłącznej właściwości Rady Powiatu ustalanie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu
Powiatu.

Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 902 ze zm.), pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego
stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Art. 37 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stanowi, że maksymalne
wynagrodzenie Starosty 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 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 373, ze zm.).

W 2018 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została ustalona
w wysokości1.789,42.-zł. Oznacz to, że maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego dla w/w
pracowników wynosi 12.525,94.-zł (ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r., Dz.U. z 2018 r.,
poz. 291).

Rodzaj i wysokość składników wynagrodzenia Starosty zostały określone w Rozdziale 4  Ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936):

Składnik wynagrodzenia
miesięcznego

Kwoty

Wynagrodzenie zasadnicze 3.800 – 5.000.-zł

Dodatek za wieloletnią pracę W zależności od posiadanego stażu pracy, nie więcej niż 20%
wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek specjalny Co najmniej 20% i nie więcej niż 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego.

Dodatek funkcyjny do 2.100.-zł
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