
UCHWAŁA Nr XIV/ 135 /2008 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 30 stycznia 2008 roku

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Łowickiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 4 pkt 1 ustawy z 
dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593; 
z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 122, poz. 1020; z 
2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 
grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z 1998r. Nr 155, poz. 1014; z 1999r. Nr 72, poz. 802, 

t Nr 110, poz. 1255; z 2002r. Nr 74, poz. 676; z 2003r. Nr 199, poz. 1939, Nr 223, poz. 2217; z 
2004r. Nr 116, poz. 1202; z 2005r. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711) Rada 
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Staroście Łowickiemu dodatkowe wynagrodzenie roczne, o którym 

mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej za rok 2007 w wysokości 7977,42 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W roku ubiegłym Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w swych 

orzeczeniach (in.in.łl OSK 1357/07, łl OSK 1286 /07) na temat wynagradzania odrębnej 

grupy pracowników samorządowych, jakimi są m.in. wójtowie, starostowie, marszałkowie 

województwa.

Zdaniem NSA w pojęciu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 

22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1593, 

z późn.zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn.zm.) mieści się również nagroda jubileuszowa 

oraz tzw. trzynastka czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery 

budżetowej.

NSA stwierdził również, iż brak uznaniowości czy też władzy dyskrecjonalnej przy 

przyznawaniu nagrody jubileuszowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie mogą 

mieć jakiegokolwiek znaczenia w sprawie i wynika to jednoznacznie z treści art. 4 pkt. 1 

ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1593 

z późn.zm).

Konsekwencją takiego ujęcia problemu prawnego jest konieczność przyznawania 

powyższych składników wynagrodzenia przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego.

Z tego też powodu koniecznym stało się podjęcie przedłożonego Wysokiej Radzie 

projektu uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Łowickiego 

za 2007 rok.
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