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12 listopada 2021 r. 

Dariusz Grajda 

Radny Rady Powiatu w Otwocku  

 

Pani Grażyna Kilbach 

      Przewodnicząca Rady Powiatu 

      w Otwocku 

 

 

ZAPYTANIE 

do Starosty Otwockiego  w sprawie wzrostu  diet części radnych powiatowych 

i intencji w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników starostwa powiatowego, w tym 

starosty, wicestarosty, członka zarządu powiatu. 

 

Kierując się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, przestrzeganiem zasad 

praworządności,   stosownie do art. 21 ust. 9,10, 11  ustawy o samorządzie powiatowym, 

kieruję poniższe zapytanie. 

 

Stan faktyczny. 

Zmiana ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.10.2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu powiatu spowodowała wzrost o 60% maksymalnej kwoty diet 
radnych powiatowych, z mocą od 1 sierpnia 2021 r.  

Powyższa zmiana wraz obowiązującą uchwałą Rady Powiatu Otwockiego w sprawie wysokości 
diet radnych  przyniosła skutek w postaci podwyżki diety wypłacanej części radnym – 
przewodniczącej rady, wiceprzewodniczącym rady, nieetatowym  członkom zarządu-  o 60% 
(o 1.368,90 zł, do kwoty 3.650,41 zł, przewodniczącym komisji o ok. 41% (o 938,49 zł, do 
kwoty 3.220 zł). Bez zmian pozostają diety dla zwykłych radnych i za posiedzenia komisji. 
Ta zmiana weszła w życie 1 listopada br. z wyrównaniem od 1 sierpnia br. 

Zmianie uległy również przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych. 
Ustawodawca przy okazji podwyżki wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe wprowadził możliwość i to bardzo znacznego podwyższenia wynagrodzeń 
pracowników samorządowych, szczególnie szefów gmin, powiatów, województw. 

Dla przykładu wynagrodzenie Starosty Otwockiego może ulec zwiększeniu maksymalnie do 
20.041,50 zł, czyli o 83% z obecnego 10.940 zł.  Takie zwiększenie wymaga jednak uchwały 
rady. Zanim taka podwyżka zostanie zaproponowana radnym zasadnym jest poznanie 
zamierzeń Starosty jako kierownika Starostwa,  w sytuacji konieczności zadbania o wzrost 
wynagrodzeń szeregowych pracowników Starostwa. Największym majątkiem, swoistym 
skarbem  każdej instytucji, zwłaszcza  samorządowej są jej pracownicy, szczególnie 
wykonujący pracę merytoryczną pożądaną przez innych pracodawców. Inflacja i wzrost cen 
utrzymania w Polsce, przy zbyt małych podwyżkach w Starostwie, mogą spowodować exodus 
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pracowników, a to odbije się na jakości pracy Starosty i Zarządu. Na co zwracam uwagę od 
pewnego  już czasu. To samo stwierdzenie dotyczy jednostek organizacyjnych powiatu. 

Pytania. 

1) Proszę o podanie kwoty potrzebnej do pokrycia zwiększenia od 1 sierpnia 2021 roku 

diet radnych w wyniku ww. zmian prawnych. 

2) Proszę o podanie przewidywanego wskaźnika procentowego podwyżek wynagrodzeń 

w 2021 roku dla pracowników Starostwa z wyłączaniem zarządu, skarbnika, sekretarza.  

3) Proszę o podanie przewidywanego wskaźnika procentowego podwyżek wynagrodzeń 

w 2021 roku dla Starosty, Wicestarosty i etatowego Członka Zarządu. 

 

Odpowiedź proszę przekazać na mój adres mailowy wskazany w Biurze Rady. 

 
 
 

 


