
UCHWAŁA NR 163 /1196/ 2018 
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w  spraw ie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu M ieleckiego w  sprawie  
ustalenia w ynagrodzenia Starosty - Przew odniczącego Zarządu Powiatu

M ieleckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 955 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu M ieleckiego uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się i przedkłada Radzie Powiatu Mieleckiego projekt Uchwały Rady 
Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty -  
Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego, w brzmieniu jak w załączniku do 
niniejszej Uchwały.

§4, Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu 
Mieleckiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:
1. Przewodniczący Zarządu 

Zbigniew  Tym uła

2. Wicestarosta 
Maria Napieracz

3. Członek Zarządu 
Andrzej Bryła

4. Członek Zarządu 
W aldem ar Barnaś

5. Członek Zarządu
Dawid Uzar .........X )c y .Q t'ś l........



UCHWAŁA NR / 72018
RADY POWIATU MIELECKIEGO 

z dnia czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Starosty - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym {Dz. U. z 2018 r., 
poz.995), art. 9 ust. 2 , art. 36 ust. 1,2, 3, 4, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm.) oraz § 6, § 7 i tabeli nr I iit. B załącznika Nr 1 do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U, z 2018 r., poz. 936), zwanego w dalszej części Rozporządzeniem”, Rada Powiatu 
Mieleckiego

uchwala co następuje:

§ 1. Ustala'się następujące składniki, wynagrodzenia miesięcznego za pracę Starosty - Przewodniczącego 
Zarządu Powiatu Mieleckiego:

1. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnych kwot określonych 
dla stanowiska starosty w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców w tabeli nr I lit. B: "stanowiska wójtów 
(burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw”, zawartej w załączniku nr 1 
do Rozporządzenia,

2. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ustalonej zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach 
samorządowych, przy uwzględnieniu okresów pracy Starosty uprawniających do tego dodatku.

3. Dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
«

§ 2. Każdorazowa zmiana kwot w tabeli, o której mowa.w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, spowoduje 
automatyczną zmianę wysokości składników wynagrodzenia Starosty, bez konieczności podejmowania 
odrębnej uchwały przez Radę Powiatu Mieleckiego.

§ 3. Maksymalne wynagrodzenie Starosty Powiatu Mieleckiego nie może przekroczyć w okresie miesiąca 
łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę, siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej 
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy dnia 23 grudnia 
1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. 
U. z 2018r. poz. 373 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Mieleckiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 11/14/2014 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Starosty -  Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018r,

PR AW NY/

/■•rr Jacek Kopacz



Uzasadnienie do Uchwały:

W  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936) wprowadzono m.in. nowe tabele ustalające kwoty 
wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla 
pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, w tym dla stanowiska starosty 
w powiecie powyżej 120 tysięcy mieszkańców.
W  związku z tym, że kwota te zostały obniżone w stosunku do poprzednio obowiązujących, zachodzi 
konieczność podjęcia uchwały, która uwzględni nowe wysokości poszczególnych składników 
wynagrodzenia starosty powiatu, obowiązujące od dnia 1 lipca 2018 r.

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA 
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO

Wyliczone na podstawie projektu Uchwały wynagrodzenie Starosty wynosi:

• wynagrodzenie zasadnicze 5000,00 zł

* dodatek funkcyjny 2100,00 zł

• dodatek za wieloletnią pracę 1000,00 zł
( 20% wynagrodzenia zasadniczego 

• dodatek specjalny (35% łącznie wyn. zasadn. i dod. funkc.) 2485,00 zł

R a z e m : 10.585,00 zł


