
 

UCHWAŁA Nr XXXV/323/21 

RADY POWIATU STRZELECKEGO 

z dnia 24 listopada 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Strzeleckiego 
 
Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 9 ust. 2 i art. 37 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282 ze zm.), Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. 2021 r. poz. 1960) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r.  
o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), Rada Powiatu Strzeleckiego 
uchwala, co następuje: 
 
§1. Ustala się wynagrodzenie Starosty Powiatu Strzeleckiego Józefa Swaczyny w wysokości:  

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.370,00 zł; 
2) dodatek funkcyjny w kwocie 3.450,00 zł; 
3) dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego; 
4) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej łącznie 30% wynagrodzenia zasadniczego  

i dodatku funkcyjnego. 
 
§2 1. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Strzeleckiego. 
 2.Uchwała ma zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia od dnia 1 sierpnia 2021 
roku. 
§3 Traci moc Uchwała Nr Uchwała Nr I/10/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 listopada 

2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Strzeleckiego.  

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
            
       Przewodniczący Rady 
                                                                                  Stefan Szłapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu 

Strzeleckiego 



 

Art. 12 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
 stanowi, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy wybór i odwołanie Zarządu 
Powiatu oraz ustalenie wynagrodzenia jego Przewodniczącego.  

Ponadto ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w art. 9 ust. 2 
określa, że czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty związane z nawiązaniem  
i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Powiatu, z tym że 
wynagrodzenie Starosty ustala Rada Powiatu w drodze uchwały.  

Poszczególne składniki wynagrodzenia Starosty i ich wysokość określone są  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych  i kształtują się następująco: 

1. Wynagrodzenie zasadnicze – maksymalny poziom wynagrodzenia 10.430,00 zł, 
2. Dodatek funkcyjny – maksymalny poziom dodatku - 3.450,00 zł, 
3. Dodatek za wieloletnia pracę – wysokość zależna od stażu pracy – maksymalnie 20% 

wynagrodzenia zasadniczego,  
4. Dodatek specjalny - przysługuje w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

 

 
 

 
 


