
UCHWAŁA NR XL/214/2018 

RADY POWIATU W  PIŃCZOWIE 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), §10 ust 1 pkt 2 Statutu Powiatu 

Pińczowskiego (Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r. poz. 2695), oraz art.9 ust. 2 i art. 36 

ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.902) w związku z §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.936 z późn. zm.) – Rada Powiatu uchwala co następuje: 

 

§1. Ustala się wynagrodzenie dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie w/g zasad 

określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§2. Traci moc Uchwała NR II/12/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 

roku. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 roku. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
 
 
 

  

  



Załącznik   

do Uchwały Nr XL/214/2018 

Rady Powiatu Pińczowskiego 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

 

  

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

powiatowym, §10 ust 1 pkt 2 Statutu Powiatu Pińczowskiego, oraz art.9 ust. 2 i art. 36 ust. 1, 

2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych w związku  

z §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto Pana Zbigniewa 

Kierkowskiego Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie z mocą od dnia  

01.07.2018 r. w wysokości: 

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700 zł, słownie: cztery tysiące siedemset złotych, 

- dodatek funkcyjny w kwocie 1.890 zł, słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt 

złotych, 

- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia  zasadniczego  

w kwocie 940 zł, słownie: dziewięćset czterdzieści złotych,  

- dodatek specjalny w wysokości 40% kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego w kwocie 2.636 zł słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych.  

Łączne wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Zarządu Powiatu wynosi brutto 

10.166,00 zł,  słownie złotych: dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych. 

Ponadto Staroście zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagrody 

jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.  

 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
 

 

 

 


