UCHWAŁA NR XX /115 / 04
RADY POWIATU W ŁOBZIE
z dnia 21 maja 2004 r.
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, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271;Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 ; ) 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) i na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach
powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. z 2003 r. Nr 33,poz.264; Dz. U. z 2004 r. Nr 47
poz.448 ) Rada Powiatu w Łobzie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Pani Haliny
Szymańskiej - Starosty Powiatu Łobeskiego w następującej wysokości :
1. wynagrodzenie zasadnicze
- 4420 zł
2. dodatek funkcyjny
- 1470 zł
3. dodatek za wieloletnią pracę 20 % wynagrodzenia zasadniczego
- 884 zł
4. dodatek specjalny w wysokości 35 % wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego
- 2061,50 zł
Razem wynagrodzenie miesięczne: 8835,50 zł /słownie: osiem tysięcy osiemset trzydzieści
pięć złotych pięćdziesiąt groszy /
§ 2. Traci moc uchwała Nr VII / 48 /03 z dnia 14 marca 2003 r. 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
W związku z zaplanowaną w budżecie na rok 2004 pulą pieniędzy na podwyżki w wysokości
5 % funduszu płac proponuje się z dniem 1 stycznia 2004 r. podniesienie wynagrodzenia dla
Starosty Powiatu Łobeskiego. Podwyżka płac jest również formą „nagrody” za jednogłośne
udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu, którego Przewodniczącym jest Starosta.

