
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXXVI/261/21 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego 

 

 

Na podstawie 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.) w związku z art. 9 ust. 2, art. 36 ust. 3 i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz § 6  

i Załącznika Nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960)  Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Opolskiego wynagrodzenie miesięczne  

w następujący sposób: 

 

1)   wynagrodzenie zasadnicze              w kwocie  10.770 zł; 

2) dodatek funkcyjny                        w kwocie    3.450 zł; 

3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia  

zasadniczego i dodatku funkcyjnego            w kwocie    4.266 zł. 

 

2.  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Opolskiego przysługuje także dodatek za wieloletnią pracę,  

nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

  

Uchwała ma zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu 

Opolskiego od 1 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego. 

 

 

W dniu 1 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r.  o zmianie ustawy 

o wynagrodzeniu osób zajmujących stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  

z  2021 r., poz. 1834) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960).  

Cytowana Ustawa wprowadza między innymi obowiązkowe zmiany w wynagrodzeniach 

pracowników samorządowych z wyboru, czyli między innymi Przewodniczącego Zarządu Powiatu. 

Zmienione przepisy mają zastosowanie do ustalenia wynagrodzeń od 1 sierpnia 2021 r. Obowiązujące 

Rozporządzenie reguluje maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, funkcyjnego i specjalnego.  

Po szczegółowym przeanalizowaniu obowiązujących przepisów przygotowałem projekt 

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego, do której należy ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego 

Zarządu Powiatu Opolskiego.   

Wyjaśniam, że maksymalne wynagrodzenie miesięczne maksymalnie ustalono na poziomie 

11,2 krotności kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe, natomiast minimalne wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu 

Powiatu nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych 

stanowisk.  

Nadmieniam, że od wielu lat wynagrodzenia pracowników samorządowych z wyboru nie były 

podwyższane, natomiast w roku 2018 zostały obniżone.  

W przygotowanym projekcie Uchwały określono poszczególne składniki wynagrodzenia 

zasadniczego, funkcyjnego i dodatku specjalnego, które łącznie określą wynagrodzenie 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego na poziomie 92%  maksymalnego wynagrodzenia 

określonego w obowiązujących przepisach. 

W związku z powyższym przygotowano projekt Uchwały w tej sprawie. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

   /-/ Stefan Warzecha 

 

 


