
Uchwała Nr 14/IV/1999
Uchwała w sprawie nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu Tomaszem Grzanką oraz ustalenia
warunków jego wynagradzania.

Uchwała Nr 14/IV/1999

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 1999 r.
w sprawie nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu Tomaszem Grzanką oraz ustalenia

warunków jego wynagradzania

Na  podstawie  art.27  ust.  l  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym (  Dz.U.Nr
91,poz.578) art.2 pkt.l  lit.b  ustawy z  dnia  22 marca  1990 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr
21,poz.l24) w brzmieniu nadanym art.l  l  ustawy z dnia 29 grudnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw w
związku  z  wdrożeniem  reformy  ustrojowej  państwa  (Dz.U.Nr  162,poz.ll26)  oraz  §  53  ust.2  Zasad
Organizacji  Powiatu Otwockiego  przyjętych uchwałą  Nr 5a  /II/98 Rady Powiatu Otwockiego  z  dnia  10
grudnia!998r.,  w związku z  uchwałą Nr 5/1/98 Rady Powiatu Otwockiego z  dnia  10 listopada 1998r. w
sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Otwockiego, Rada Powiatu w Otwocku uchwala co następuje :

§1.

1.Nawiązuje się z dniem l lutego 1999 r. na okres 3 miesięcy stosunek pracy z
Panem Tomaszem Grzanką, członkiem Zarządu Powiatu w Otwocku -
radnym Rady Powiatu w Otwocku.
2.Warunki pracy wraz z zakresem obowiązków i kompetencji określi Zarząd
Powiatu.
3. Ustala się dla członka Zarządu - Pana Tomasza Grzanki wynagrodzenie
miesięczne stanowiące 2,5 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej z poszczególnych kwartałów, wynikającego z
obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w
Monitorze Polskim.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem l lutego 1999 r.

W związku z koniecznością szybkiego zorganizowania pracy powiatu w dziedzinach, którymi do tej pory nie
zajmował się  Urząd Rejonowy takich jak; edukacja, kultura, sport,  pomoc społeczna,  ochrona zdrowia,
rolnictwo;  należy określone  dziedziny  powierzyć  członkom zarządu  wykorzystując  ich  przygotowanie  i
umiejętności.
Panu  Tomaszowi  Grzance  zostaną  powierzone  kompetencje  w  zakresie  ochrony  zdrowia,  rolnictwa,
leśnictwa i ochrony środowiska a także kontakty z organizacjami społecznymi i politycznymi.
Skutki finansowe tj..wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosą ok.50 tys.zł. rocznie / z przewidywanym
wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej/ i zostaną pokryte z działu
91 - administracja samorządowa.


