
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXIII/152/09 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) § 3 ust. 1 pkt 2 

i ust. 2 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 1 czerwca 2009 r. ustala się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Opolskiego Panu 

Henrykowi Lakwie wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze     w kwocie 6.200 zł, 

2) dodatek funkcyjny      w kwocie 2.090 zł, 

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% 

wynagrodzenia zasadniczego     w kwocie 1.240 zł, 

4) dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Traci moc uchwała Nr XV/95/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2009 r. 
 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  

dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego. 

 

 

W związku ze zmianą przepisów o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zwiększyły się również kwoty 

składników wynagrodzeń ustalanych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na 

podstawie wyboru. Wobec powyższego proponuje się zmienić wysokość wynagrodzenia 

Starosty Opolskiego. 

Propozycje kwot wynagrodzenia wypracowano na posiedzeniu Komisji Budżetu i 

proponuje się podwyższyć z dniem 1 czerwca 2009 r. 

Uwzględniając fakt, że do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy ustalanie 

wynagrodzenia Starosty, przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. 

 

 

 

 

 

 

 
 


