
UCHWAŁA Nr I/6/06
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO 
z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Jeleniogórskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1593 z późn. zm ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm ) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§1. Z dniem 25 listopada 2006 r. ustala się dla Starosty Jeleniogórskiego wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
a/ wynagrodzenie zasadnicze w wysokości:	- 4600zł.
( słownie: cztery tysiące sześćset złotych),
b/ dodatek funkcyjny w wysokości:	- 1800zł
( słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),
c/ dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego	-                       920 zł
(słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych).
	§2. Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
      §3. Traci moc uchwała Nr III/19/02 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Jeleniogórskiego.
     §4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
     §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW JAKIELUZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji rady powiatu należy ustalanie wynagrodzenia przewodniczącego zarządu powiatu, którym zgodnie z art. 26 ust. 2 jest starosta. Wynagrodzenie to, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1593 z późn. zm ), nie może przekroczyć w ciągu miesiąca, łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę, siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.). Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawa budżetowej na rok 2006 (Dz. U. Nr 35, poz. 244) kwota bazowa wynosi 1726,74 zł. Jej siedmiokrotność to 12087,18 zł. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm ) zostały ustalone kwoty poszczególnych składników wynagrodzenia starosty, w powiecie powyżej 60 tyś. mieszkańców, które wynoszą: wynagrodzenie zasadnicze od 3780 zł. do 4960 zł., dodatek funkcyjny od 1400 zł. do 1950 zł. Nadto staroście przysługuje dodatek specjalny,  w wysokości od 20 do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, oraz dodatek za wieloletnią pracę nie wyższy niż 20% wynagrodzenia zasadniczego. 
Ustalone kwoty i stawki mieszczą się w granicach określonych wyżej wymienionym przepisami wykonawczymi. Łącznie wynagrodzenie miesięczne Starosty Jeleniogórskiego wynosi 9880 zł., a zatem jest mniejsze niż ustawowe maksimum.
W tej sytuacji, spełnione zostały ustawowe przesłanki ustalenia wynagrodzenia Starosty Jeleniogórskiego  i  podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 



