
Uchwała NrZ/15/2018 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wynagrodzenia Starosty Łowickiego

Na podstawie arfc. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) 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 Marcina Kosiorka 
w wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze - 4 800,00 zł
2) dodatek funkcyjny - 2 100,00 zł
3) dodatek za wieloletnią pracę . - według obowiązujących przepisów
4) dodatek specjalny w wysokości 40 % 

łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego - 2 760,00 zł

- co łącznie stanowi kwotę 9 660,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 
sześć).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PK SW G B M C EM T f RABY 

M arik Jędrzejczak



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
do wyłącznej właściwości rady powiatu należy ustalanie wynagrodzenia przewodniczącego 
zarządu powiatu. W myśl art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu w drodze uchwały.

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu po 5 latach pracy 
w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta 
o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego.

Warunki i sposób wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru, 
w tym maksymalny poziom dodatku funkcyjnego oraz wysokość dodatku specjalnego 
dla starosty określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych.

W związku z wyborem Pana Marcina Kosiorka na Starostę Łowickiego podjęcie 
przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


