UCHWAŁA NR XXXII/201/05
RADY POWIATU W ŁOBZIE
z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego
Starosty Powiatu Łobeskiego
Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1592, zmiany: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220; nr 62, poz.
558; nr 113, poz. 984; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806; nr 153, poz. 1271; Dz.U.
z 2003r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. nr 102, poz. 1055; nr 167, poz.1759), art. 4
pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity :
Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593; zmiana Dz. U. z 2002 r. nr 113 poz. 984; nr 214
poz.1806; Dz.U. z 2005r. nr 10, poz. 71) i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. z 2003 r. Nr 33 poz. 264; zmiany: Dz.U. z 2004r. nr
47, poz. 448; Dz.U. z 2005r. nr 34, poz. 309)
Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1 Z dniem 1 stycznia 2005r. ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Pani Haliny
Szymańskiej - Starosty Powiatu Łobeskiego w następującej wysokości :
1. wynagrodzenie zasadnicze
- 4560,00zł
2. dodatek funkcyjny
1528,80zł
3. dodatek za wieloletnią pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego - 912,00zł
4. dodatek specjalny w wysokości 35 % wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego
- 2131,08 zł
Razem wynagrodzenie miesięczne: 9131,88 zł /słownie : dziewięć tysięcy sto
trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy/
§2 Traci moc uchwała nr XX/115/04 Rady Powiatu w Łobzie z dnia
21 maja 2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty
Powiatu Łobeskiego
§3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Proponowane Radzie Powiatu w Łobzie do przyjęcia wynagrodzenie
Starosty

odpowiada w pełni kwalifikacjom i doświadczeniu zdobytemu przez

Starostę Panią Halinę Szymańską w wieloletniej pracy w samorządzie
terytorialnym.
Zarząd Powiatu Łobeskiego otrzymał jednogłośnie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu powiatu łobeskiego za 2004r. Jest to rezultat wysokiej oceny
pracy Zarządu, któremu przewodniczy Starosta Halina Szymańska, co zostało
potwierdzone pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
W trakcie 2004r. placówki i jednostki powiatowe były kontrolowane przez
służby Urzędu Wojewódzkiego, ZUS, Wojewódzki Urząd Pracy i Komisję
Rewizyjną Rady Powiatu. Kontrole nie wykazywały znacznych uchybień,
wielokrotnie natomiast pozytywnie oceniono działania tych placówek.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że w związku ze zmianami prawa, Staroście
w tym roku przysługiwała połowa wynagrodzenia rocznego, a od przyszłego roku
dodatkowe wynagrodzenie roczne nie będzie przysługiwało.
Wszystkie te działania uzasadniają wniosek o podwyżkę uposażenia Starosty
Haliny Szymańskiej w kwocie 278,38 zł w ramach zaplanowanych w budżecie
środków na regulacje uposażeń. Wynagrodzenie jest obliczone zgodnie z art. 4 pkt
1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r.
nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26
lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach
powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2003r. nr 33, poz. 264 z późn.
zmianami)

