
UCHWAŁA Nr 296/XLV1/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 26 lipca 2018r. 

w sprawie obniżenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego 

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

(Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze mi.) oraz art. 4 pkt lb i art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) i rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 936) uchwala się, co następuje: 

§1. Ustala się wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego w następującej wysokości: 
- wynagrodzenie zasadnicze w 4.800,00 zł brutto 

wysokości: 

słownie: cztery tysiące osiemset złotych i 00/100 

- dodatek funkcyjny w wysokości: 2.100,00 zł brutto 

słownie: dwa tysiące sto złotych i 00/100 

- dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i 
dodatku 

funkcyjnego w wysokości: 2.760,00 zł brutto 

słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i 00/100 
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 

w wysokości: 960,00 zł brutto 

słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych i 00/100 

§2. Traci moc uchwała nr 7/1/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 01 grudnia 2014 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018 r. 

rr NICZACY RADY 

rz-  orz Katmierczak 
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 296/XLVI/2018 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
z dnia 26 lipca 2018r. 

w sprawie obniżenia wynagrodzenia Starosty WrzesbIsIdego 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ) wprowadziło zmiany w 

załączniku nr 1 rozporządzenia dotyczącego wykazu stanowisk, kwoty wynagrodzenia 

zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych 

stanowiskach 

dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Dotychczasowe 

wynagrodzenie Starosty Wrzesińslciego zgodnie z Uchwałą nr 7/1/2014 Rady Powiatu 

we Wrześni z dnia 01 grudnia 2014 wynosiło 12.337,50 zł brutto. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wynagrodzenie Starosty Wrzesińslciego od dnia 01 lipca 2018 r. wyniesie 

10.620,00 zł brutto czyli zostaje obniżone o kwotę 1717,50 zł brutto miesięcznie. 

779 C ĄCY 

4.orz Keźmierczak 
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