UCHWAŁA NR L.68.2021
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), oraz art. 9 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 202 Ir. poz. 1834) w związku
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. poz. 1960) oraz art. 18 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), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Staroście Opatowskiemu Panu Tomaszowi Stankowi od dnia 1
listopada 2021 r., w następującej wysokości:

1)

wynagrodzenie zasadnicze

w kwocie

10 250,00 zl;

2)

dodatek funkcyjny

w kwocie

3 150,00 zł;

3)

dodatek specjalny w wysokości 30% łącznic od wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego

w kwocie

4 020,00 zl;

dodatek za wysługę lat w wysokości
wynagrodzenia zasadniczego tj.

w kwocie

1 947,50 zl.

4)

19

%

miesięcznego

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII.24.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 kwietnia 2019 r.
§ 3. Na podstawie art. 18 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)
wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej w § I będzie należne Staroście Opatowskiemu od dnia 1
sierpnia 2021 r.
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Opatowie.

§ 5.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiali

patowie

acław Rodek
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