
ZARZĄDZENIE nrtl t/2021 
STAROSTY OTWOCKIEGO 
z dnia4? września 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2020 Starosty Otwockiego 
z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania 

Pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 i 2, art. 43 ust. I 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst. jedn. Dz. U. z 
2019 r., poz. 1282) oraz art. 772 § 4 i * 6 Kodeksu pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 
11320 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

* 1. W „Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym 
w Otwocku" stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 55/2020 Starosty Otwockiego z dnia 

• 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników 
Starostwa Powiatowego w Otwocku, po § 12 dodaje się  § 12a o następującej treści: 

„Dodatek za uczestnictwo w poczcie sztandarowym 

12a. 
1. Z tytułu uczestniczenia w poczcie sztandarowym na zasadach określonych w uchwale 

nr 1 36/XXIII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie 
ustanowienia sztandaru Powiatu Otwockiego przysługuje dodatek za udział  w poczcie 
sztandarowym w wysokości 300,00 zł  (słownie: trzysta złotych) za jednorazowy 
udział  w poczcie sztandarowym. 

2. Dodatek za udział  w poczcie sztandarowym przyznawany jest na wniosek Sekretarza 
Powiatu, który ostatniego dnia miesiąca wskazuje kto oraz ile razy uczestniczył  
w poczcie sztandarowym w danym miesiącu. 

3. Dodatek za udział  w poczcie sztandarowym wypłaca się  w okresach miesięcznych, 
w miesiącu następującym po miesiącu, za który został  przyznany tj. nie później niż  
do dnia wypkty wynagrodzenia. 

4. Dodatek za udział  w poczcie sztandarowym nie stanowi podstawy wymiaru 
do naliczenia świadczeń  z ubezpieczeń  społecznych.". 

* 2. Wykonanie zarządzenia powierza się  komórce organizacyjnej ds. Kadr. 

3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

* 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem I października 2021 r., jednak nie wcześniej niż  
po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom. 
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