
UCHWAŁA NR XXXI/196/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 4 listopada 2021 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 2020 r. poz. 920 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 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.2)), art. 18  ustawy z dnia 17 września 
2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 
niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2021 r. 1834) oraz § 3, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1960) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się Staroście Toruńskiemu miesięczne wynagrodzenie brutto, z zastrzeżeniem §4, na które 
składają się: 

1) wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 8 344 zł, 

2) dodatek funkcyjny wysokości brutto 2 760 zł, 

§ 2. Przyznaje się Staroście Toruńskiemu dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego, z zastrzeżeniem §4. 

§ 3. Minimalne wynagrodzenie Starosty Toruńskiego nie może być niższe niż 80% maksymalnego 
wynagrodzenia określonego dla Starosty  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021. poz.1960) 

§ 4. Maksymalne wynagrodzenie Starosty Toruńskiego nie może przekroczyć w okresie miesiąca 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1658). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
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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.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021. poz.1960) maksymalne

wynagrodzenie Starosty w powiecie powyżej 60 tys. mieszkańców do 120 tys. mieszkańców

wynosi 10 430 zł, maksymalny dodatek funkcyjny 3 450 zł, maksymalny dodatek specjalny 30%

wynosi 4 164 zł, razem 18 044 zł. Maksymalne wynagrodzenie na stanowisku Starosty rozumiane

jest jako suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, maksymalnego poziomu

dodatku funkcyjnego oraz maksymalnego poziomu dodatku specjalnego.

Zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) minimalne wynagrodzenie Starosty stanowi 80%

maksymalnego wynagrodzenia określonego dla tego stanowiska w rozporządzeniu Rady Ministrów

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

2021. poz.1960). W związku z powyższym wynagrodzenie Starosty wyliczone wg minimalnego

poziomu przedstawia się następująco:

Wynagrodzenie
zasadnicze w zł

Dodatek
funkcyjny w zł

Dodatek specjalny - 30%
sumy kol. 1 i kol. 2 w zł

Razem

1 2 3 4

8 344,00 2 760,00 3 331,20 14 435,20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E423309A-7972-4B5A-B4FA-C6A03AE5BA70. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6

	Załącznik

