UCHWAŁA NR XXXIX / 959 /17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Na podstawie art.18 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa ( t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 486 ze zmianami) i art. 37 ust.3, art. 38 ust.1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 roku
poz. 902 ze zmianami ) oraz § 3 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3, § 6 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
( Dz.U. z 2014 roku poz. 1786 ze zmianami ) Sejmik Województwa Wielkopolskiego
uchwala, co następuje
§1
Ustala się Panu Markowi WOŹNIAKOWI - Marszałkowi Województwa
Wielkopolskiego z dniem 18 grudnia 2017 r. wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości
12.525,00zł, w skład którego wchodzi:



-

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości
(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych )
dodatek funkcyjny w wysokości
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
dodatek za wieloletnią pracę
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
(słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)
dodatek specjalny w wysokości 24,72% wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego
(słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych).

6.500,00zł
2.500,00zł
1.300,00zł
2.225,00zł

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXIX / 959 /17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.
W oparciu o art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz.U. z 2016 roku poz. 902 ze zmianami ) maksymalne wynagrodzenie osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty
bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.
Zgodnie z Ustawą Budżetową na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
108) dotychczasowa kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
ulega zwiększeniu z kwoty 1.766,46 zł na kwotę 1.789,42 zł. tj. o 22,96 zł.
W związku z powyższym dokonuje się zmiany dotychczasowego wynagrodzenia
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, z kwoty 12.365,-zł ( dotychczasowa kwota bazowa
1.766,46 x 7 = 12.365,22zł ) na kwotę ogółem 12.525,94zł ( aktualna kwota bazowa 1.789,42zł x7
= 12.525,94zł ).
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