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Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 9 ust. 2, art. 36 ust. 2 i ust. 3, art. 37 ust 3 i ust. 4

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282

z póżn.zm.), 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), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960), uchwala

się, co następuje:

1. W uchwale nr 1/6/2018 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 21 listopada 2018 r. w

sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Świdnickiego,  1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Staroście Świdnickiemu — Panu Piotrowi Fedoro-

wiczowi w następującej wysokości:

1)wynagrodzenie zasadnicze - 10.770,00 zl,

2)dodatek funkcyjny - 3.450,00 zł,

3)dodatek specjalny - 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj.

4.266,00 zł,

4)dodatek za wieloletnią pracę - 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 2.154,00 zł."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od

2021 roku.
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Uzasadnienie do uchwały .../.../2021

Rady Powiatu w Świdnicy

z dnia ... listopada 2021 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Świdnickiego

Ustawa o samorządzie powiatowym wskazuje, że do wyłącznej właściwości rady po

wiatu należy m.in. ustalanie wynagrodzenia przewodniczącego zarządu powiatu, zaś ustawa

o pracownikach samorządowych precyzuje, że wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu

w drodze uchwały.

Ustalenie wynagrodzenia dla Starosty Świdnickiego związane jest ze zmianą przepisów

dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru.


