
                                           UCHWAŁA NR   /      /                                 projekt 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia         

 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego 

 
Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa /Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn.zm./, art. 2 pkt. 1, art. 4 ust.1 pkt.1  
lit. a, art. 10 ust. 2, art. 36 ust. 2-4, art. 37 ust. 3 i ust. 4 oraz art.38 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2019 r., poz. 
1282 z późn.zm./ § 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 
października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. 
z 2021 r., 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. z 2021 r. poz. 1834/ 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się Panu Władysławowi Ortylowi – Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, 
od dnia 1 sierpnia 2021 r. miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 11.300,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 
trzysta złotych), 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 2.350,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta 
pięćdziesiąt złotych), 

3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego  
i dodatku funkcyjnego w kwocie 4.095,00 zł (słownie: cztery tysiące 
dziewięćdziesiąt pięć złotych),  

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego w kwocie 2.260,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście 
sześćdziesiąt złotych).       
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 
Traci moc Uchwała Nr II/33/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 



Uzasadnienie 
 
 
 
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego.  

 

Organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa 

Podkarpackiego jest Sejmik Województwa Podkarpackiego (zgodnie art. 18 pkt 15 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2020 r., poz. 

1668 z późn.zm./). Wynagrodzenie miesięczne oraz poszczególne jego składniki 

ustalane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm./ oraz  

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. z 2021 r., poz. 1960/.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 

o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 

niektórych innych ustaw jak również rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 

października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

zachodzi konieczność dostosowania wysokości wynagrodzenia Marszałka 

Województwa Podkarpackiego do obowiązujących przepisów. Zgodnie ze 

zmienionym art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych maksymalne 

wynagrodzenie marszałka województwa nie może przekroczyć w okresie miesiąca 

11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe tj. kwoty 20.041,50 zł. 

Stosownie do przepisu art. 18 ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, 

przepisy w nowym brzmieniu mają zastosowanie do ustalania wysokości 

wynagrodzeń należnych od 1 sierpnia 2021 r. 

W związku z powyższym przygotowano projekt niniejszej uchwały. 

 

 

 

 


