
 
 

UCHWAŁA Nr XIII/74/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Nowodworskiego 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), oraz art. 4 ust.1 pkt 1b, art. 9 ust. 2, art. 

36 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz.1282 ze zm.) w związku z przepisami ustawy z dnia 17 września 2021 r. 

o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 

1960) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Ustala się Panu Jackowi Gross – Staroście Powiatu Nowodworskiego wynagrodzenie 

miesięczne brutto w wysokości: 

1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 9737,50 zł (słownie: dziewięć tysięcy 

siedemset trzydzieści siedem złotych 50/100 ) 

2. dodatek funkcyjny w kwocie – 2992,50 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) 

3. dodatek specjalny w wysokości 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego w kwocie – 3819,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dziewiętnaście 

złotych 00/100) 

4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.  

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

                                                                              § 3 

Traci moc Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Nowodworskiego.  

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 roku.  

                                                              Przewodniczący Rady 

                                                    (-) 

                                                   Robert Ciżmowski 



 
 

Uzasadnienie 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy wybór i 

odwołanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego. Ponadto ustawa z 

dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 

ze zm.) w art. 9 ust. 2 określa, że czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, związane z 

nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady powiatu, a 

pozostałe czynności – wyznaczona przez starostę osoba zastępująca lub sekretarz powiatu, z 

tym, że wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwały. Proponowane  

w projekcie uchwały wynagrodzenie jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 

1960). Ograniczenie wynagrodzenia starosty zawiera art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych, który określa maksymalne wynagrodzenie członka zarządu do 11,2- 

krotności 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 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1658). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe, zgodnie z ustawą budżetową na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. 

(Dz. U. z 2021 r. poz.190 ze zm.) wynosi 1789,42 zł. Dodatek specjalny nie może 

przekroczyć 30 % sumy przyznanego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.  

Stosownie z właściwymi przepisami, Staroście przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, 

nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodny z 

założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar 

priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

                                                              Przewodniczący Rady 

                                                    (-) 

                                                   Robert Ciżmowski 
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