
UCHWAŁA NR .................... 
RADY POWIATU W PRUDNIKU 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego 

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834), art. 36 ust 1-4, art. 37 ust. 3 i 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834), § 6 oraz 
załącznika nr 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960), 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 w Prudniku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Starosty Prudnickiego Pana Radosława Roszkowskiego, które obejmuje: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  10 250,00 zł, 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 3 150,00 zł, 

3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 
4 020,00 zł, 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości  2 050,00 zł ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego. 

§ 4. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wynagrodzenie w wysokości 
ustalonej w § 1 przysługuje Staroście Prudnickiemu od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy wybór i odwołanie zarządu  
oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego.  

W dniu 1 listopada 2021 r. w życię weszła ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy  
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzania pracowników 
samorządowych.  

Na mocy ww. przepisów ustalono, że w powiecie do 60 tys. mieszkańców wynagrodzenie zasadnicze Starosty 
może przekroczyć kwoty 10 250,00 zł, natomiast dodatek funkcyjny nie może przekroczyć kwoty 3150,00 zł.  

 Ustawą z dnia 17 września 2021 r.  dokonano zmiany ustawy o pracownikach samorządowych. 
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy minimalne wynagrodzenie Starosty nie może być niższe niż 80 % wynagrodznia 
maksymalnego.  

Minimalne i maksymalne wynagrodzenie Starosty przedstawia się w sposób następujący: 

1. Wynagrodzenie maksymalne: 

łączne w kwocie 19 470,00 zł  

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250,00 zł; 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 3 150,00 zł; 

3) dodatek specjalny w wysokości 30 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w 
kwocie 4020,00 zł; 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2050,00 zł. 

2. Wynagrodzenie minimalne: 

łączne w kwocie 15 576,00 zł  

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8200,00 zł; 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 2 520,00 zł; 

3) dodatek specjalny w wysokości 30 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w 
kwocie 3216,00 zł; 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1640,00 zł. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wynagrodzenie w wysokości 
ustalonej w § 1 przysługuje Staroście Prudnickiemu od dnia 1 sierpnia 2021 r.  

  W projekcie budżetu zabezpieczono środki finansowe w wartości wystarczającej na pokrycie planowanych 
wydatków.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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