
UCHWAŁA Nr XXVI/208/2021 

RADY POWIATU W RADZIEJOWIE 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego 

 

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.1), art. 9 ust. 2, art. 36 ust.1-4, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 

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

z późn. zm.2) oraz § 6, § 7 oraz pkt 4 tiret 3 tabeli I załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) w związku z 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) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 1.Ustala się dla Starosty Radziejowskiego – Jarosława Józefa Kołtuniaka  

następujące wynagrodzenie miesięczne: 

1) zasadnicze w kwocie 9450,00 zł;  

słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych; 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 2750,00 zł; 

słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych; 

3) dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego w kwocie 3660,00. zł; 

słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych; 

4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z właściwymi przepisami. 

2. Ponadto Staroście, zgodnie z właściwymi przepisami przysługują inne składniki 

wynagrodzenia. 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 
1038, poz. 1834. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 
1834. 



 

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia  29 listopada 

2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia 

należnego od 1 sierpnia 2021 r.  

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego dokonuje czynności związanych z ustaleniem wynagrodzenia dla 

starosty. 

Proponowane stawki wynagrodzenia miesięcznego zawarte w uchwale są zgodne z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 

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

 


