
Uchwała Nr i
Rady Powiatu Łowickiego

z dnia czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego

Na podstawie art 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000), art, 9 ust. 2 i art. 36 ust. 5 stawy z dnia 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U, z 2016 r. poz. 902; z 2017 r.. poz. 60 i 1930) 
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 Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata 
w wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze
2) dodatek funkcyjny
3) dodatek za wieloletnią pracę 12 % 

wynagrodzenia zasadniczego
4) dodatek specjalny w wysokości 40 % 

łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego

- 4 800,00 zł
- 2 100,00 zł

- 576,00 zł

- 2 760,00 zł

- co łącznie stanowi kwotę 10 236,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści 
sześć).

§ 2. Z tytułu powierzenia dodatkowych zadań, związanych z wyborem Starosty 
Łowickiego na delegata Powiatu Łowickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów 
Polskich i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz 
powołaniem w skład Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu, przyznaje się Staroście 
Łowickiemu Krzysztofowi Figatowi dodatek specjalny w wysokości 1 800,00 zł miesięcznie, 
do czasu zajmowania stanowiska Starosty Łowickiego.

§ 3, Traci moc uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 
2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.
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Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest związane z wejściem w życie w dniu 19 maja 2018 r. 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936), zmniejszającego m.in. minimalne 
i maksymalne wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników samorządowych zatrudnionych 
na podstawie wyboru.
Uchwałami Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Nr XXI/152/20212 
i Nr XXI/153/2012 Starosta Łowicki został wybrany na delegata Powiatu Łowickiego 
do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Poiskich i Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Ponadto uchwałą Nr XV/94/2015 z dnia 
29 grudnia 2015 r. Rada Powiatu Łowickiego powołała Starostę w skład Rady Muzeum przy 
Muzeum w Łowiczu. Tym samym Staroście Łowickiemu powierzono dodatkowe zadania, które 
nie mieszczą się w ramach obowiązków starosty określonych ustawami. Zgodnie z art 36 ust. 5 
ustawy o pracownikach samorządowych, pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego 
zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może być przyznany 
dodatek specjalny. Z powyższego tytułu Starosta Łowicki nie pobierał dotychczas dodatkowego 
wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego tzw. uznaniowego.
W związku ze znacznym obniżeniem wynagrodzenia Starosty Łowickiego na skutek zmian 
wprowadzonych wyżej powołanym rozporządzeniem, wynagrodzenie to od 1 lipca 2018 r. 
nie będzie uwzględniało ilości świadczonej pracy w rozumieniu art. 78 §1 Kodeksu pracy. Wobec 
powyższego przyznanie dodatku specjalnego, o którym mowa w §2 projektu uchwały 
jest uzasadnione.


