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UCHWAŁA NR 182/XXV/20

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Starosty Otwockiego -  
Pana Krzysztofa Szczegielniaka w łącznej kwocie brutto 10.940,00 zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.000,00 zł;
2) dodatek funkcyjny w wysokości 2.100,00 zł;
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości

20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 1.000,00 zł;
4) dodatek specjalny w wysokości 40 % sumy

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego tj. 2.840,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 14/11/2018 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 
2018 r. sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 9 
października 2020 r.
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr 171/XXIV/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 9 października 2020 r. w 
wyniku tajnego głosowania Starostą Otwockim wybrany został Pan Krzysztof Szczegielniak.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o pracownikach samorządowych stosunek 
pracy starosty następuje obligatoryjnie na podstawie wyboru. Powyższy wybór, zgodnie z art. 
73 § 1 kodeksu pracy skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Stosownie do art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy ustalenie wynagrodzenia 
Przewodniczącego Zarządu, którym jest Starosta.

Powiat Otwocki na dzień 31 grudnia 2019 r. liczył 124 352 mieszkańców - wg danych 
GUS, które skutkują m.in. ustaleniem wysokości dochodów Powiatu z tytułu udziału w 
podatkach od osób fizycznych.

Zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), w brzmieniu od 
1 lipca 2018 roku:

-  wynagrodzenie zasadnicze Starosty w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców 
wynosi 3.800 -5.000 zł brutto,

-  maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców 
wynosi 2.100 zł brutto,

-  dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% 
i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Dodatek za wieloletnią pracę w przypadku Starosty Pana Krzysztofa Szczegielniaka 
wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Maksymalne wynagrodzenie Starosty nie może przekroczyć w okresie miesiąca 
siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. 2020 r., poz. 1658) tj. 1.789,42 zł x 7 = 12.525,94 zł brutto.


