
UCHWAŁA NR XLVIII/244/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jeleniogórskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 i  art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
/Dz. U. poz. 998 z 2018 r./ w zw. z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku /Dz. U. 
poz. 936 z 2018 r./, Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala co następuje:

§ 1. Od dnia 1 lipca 2018 roku wynagrodzenie miesięczne Starosty Jeleniogórskiego ustala się w następującej 
wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4800 zł. (słownie: cztery tysiące osiemset złotych)

2) dodatek funkcyjny w wysokości: 2100 zł. (słownie: dwa tysiące sto złotych)

3) dodatek specjalny 40%  liczony od sumy wynagrodzenia zasadniczego z pkt 1 i dodatku funkcyjnego 
z pkt 2 w kwocie: 2760 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych).

4) dodatek za wieloletnią pracę, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/136/08 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 roku

 

Przewodniczący Rady  Powiatu 
Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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UZASADNIENIE

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jeleniogórskiego
.

Postawą prawną podjęcia uchwały jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. poz. 936 z 2018 r./, które
wprowadza od 1 lipca 2018 roku w tabeli nr I lit B stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,
nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego m.in. dla starostów w powiecie o liczbie mieszkańców
powyżej 60 tys. do 120 tys., które mieści się w przedziale od 3.600 do 4.800.

Konieczność podjecie uchwały wynika z obowiązku dostosowania obecnego
wynagrodzenia Starosty Jeleniogórskiego do wysokości ustalonej w rozporządzeniu.
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