
UCHWAŁA Nr XXXVI/227/2021 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 18 listopada 2021r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 9 ust. 2, art.36 ust. 1 i 4 oraz 

art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1282, Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Starosty Nowodworskiego Pana Krzysztofa 

Kapusty w następujący sposób: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 10 430,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 

czterysta trzydzieści); 

2) dodatek funkcyjny w kwocie: 3 450,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta 

pięćdziesiąt); 

3) dodatek specjalny w wysokości: 4 164,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące sto 

sześćdziesiąt cztery); 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 

2 086,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemdziesiąt sześć). 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 listopada 

2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia wysokości 

wynagrodzenia należnego od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 

  



Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego 

 

Sposób i wysokość wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na 

podstawie wyboru regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 

samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady 

powiatu należy w szczególności ustalenie wysokości wynagrodzenia starosty. 

Wynagrodzenie starosty w wysokości zaproponowanej niniejszym projektem uchwały 

przygotowano zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń dla starostów w powiatach powyżej 

60 tyś. do 120 tyś. mieszkańców, która określa: 

- maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 10 430 zł; 

- maksymalny poziom dodatku funkcyjnego: 3 450 zł. 

Zgodnie z art. 36 ust 3 ustawy o pracownikach samorządowych staroście przysługuje dodatek 

specjalny stanowiący 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (tj 

4 164 zł)., a na mocy art. 36 ust. 2 przywołanej ustawy, także dodatek za wieloletnią pracę 

tzw. dodatek stażowy, który dla Pana Krzysztofa Kapusty stanowi 20% miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego (2 086 zł). 

W myśl art. 11 ust 4 ustawy o pracownikach samorządowych, minimalne wynagrodzenie 

osób zatrudnionych na podstawie wyboru nie może być niższe niż 80% maksymalnego 

wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk tj. sumy maksymalnego poziomu 

wynagrodzenia zasadniczego, maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego oraz kwoty 

dodatku specjalnego. 


