UCHWAŁA NR II/15/2014
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego
Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm.1)), art. 4 pkt 1 lit. b, art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz § 3, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późn. zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Starosty Toruńskiego Pana Mirosława Graczyka w następujących
składnikach:
a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6.000 zł.,
b) dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie ze stażem pracy,
c) dodatek funkcyjny w wysokości 2.090 zł.
§ 2. Ustala się dodatek specjalny w wysokości 38% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego przyjętego w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§ 4. Traci moc uchwała Nr II/15/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 28 listopada 2014 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego
Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.
tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały wprowadzone w Dz. U. z 2013 r. poz.1218 oraz z 2014 r. poz. 958.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych 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.
Nowa kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu pierwszej sesji Rady Powiatu piątej kadencji tj. 28 listopada
2014 roku. Dlatego też z tym dniem pojawiła się konieczność ustanowienia od nowa wynagrodzenia dla
Starosty. Propozycja wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego jest
dokładnie taka sama jak w uchwale przed czterema laty w uchwale Nr II/15/10 z dnia 15 grudnia 2010 r.
Kwoty poszczególnych składników wynagrodzenia wynikają z tabeli z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w których to jest odrębna
pozycja dla Stanowisk wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw.
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