
ZARZĄDZENIE NR 71/2022 
STAROSTY SIEDLECKIEGO 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie zmiany maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców 
kierowników powiatowych jednostek budżetowych 

Na podstawie  art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( 
Dz. U. 2022 r., poz. 530), w związku z art. 33a ust. 3 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022, poz. 1526) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 33/2020 Starosty Siedleckiego z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie 
określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników 
powiatowych jednostek budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie: 
1) kierowników powiatowych jednostek budżetowych nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty 

bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 1533); 

2) zastępców kierowników powiatowych jednostek budżetowych nie może przekroczyć 
sześciokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. 2022, poz. 1533).". 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 
"§3.1.  Ustalam maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników 

powiatowych jednostek budżetowych wg XXII kategorii zaszeregowania w wysokości do 
kwoty 7.800,00 zł. 

2. Ustalam maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla kierowników powiatowych jednostek 
budżetowych w wysokości do kwoty 2.900,00 zł.". 
3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

"§4. 1. Ustalam maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla zastępców 
kierowników powiatowych jednostek budżetowych wg XX kategorii zaszeregowania 
w wysokości do kwoty 7.100,00 zł. 

2. Ustalam maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla zastępców kierowników powiatowych  
jednostek budżetowych w wysokości do kwoty 2.000,00 zł.". 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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