UCHWAŁA NR 11/III/10
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 9
ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 36 ust. 2 - 4, art. 37 ust. 3 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Starosty Otwockiego
w łącznej kwocie
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości
2) dodatek funkcyjny w wysokości
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości
20 % wynagrodzenia zasadniczego tj.
4) dodatek specjalny w wysokości 40 % sumy
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego tj.

12.540,00 zł.
6.000,00 zł;
2.100,00 zł;
1.200,00 zł;
3.240,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Otwocku.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 213/XXXIII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
2 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 9 grudnia
2010 r..
Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

Uzasadnienie

Uchwałą Nr 4/I/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 9 grudnia 2010 r. w wyniku
tajnego głosowania Starostą Otwockim wybrana została Pani Bogumiła Więckowska.
Zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady
Powiatu należy ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu, którym jest Starosta.

Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

