
- Projekt - 
Uchwała Nr II/…. /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 16 grudnia 2010 roku 

 
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego –  

p. Tadeusza Skatuły oraz przyznania prawa do korzystania z samochodu 
słuŜbowego.  

      
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 
1b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.  
Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.  
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398  
z późn. zm.) na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu.   
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się następujące składniki wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego  
– p. Tadeusza Skatuły od dnia 30 listopada 2010 r. w wysokości: 
 

− wynagrodzenie zasadnicze     - 6.200 zł. 
− dodatek funkcyjny      - 2.100 .zł. 
− dodatek specjalny      - 3.260 zł. 
− dodatek za wysługę lat w wysokości 20%    - 1.240 zł.  

wynagrodzenia zasadniczego 
Ogółem wynagrodzenie brutto w kwocie:    12.800 zł. 
(słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych) 
 

§ 2 
 

Przyznaje się prawo do korzystania z samochodu osobowego stanowiącego własność 
pracodawcy wraz z kierowcą do wykonywania czynności słuŜbowych.  
 

§ 3 
  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od dnia 30 listopada 2010 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr II/…. /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 16 grudnia 2010 roku 

 
 
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego –  

   p. Tadeusza Skatuły oraz przyznania prawa do korzystania   z samochodu 
słuŜbowego.  

 
 
 

Ustawa o samorządzie powiatowym oraz o pracownikach samorządowych nakłada na 

radę powiatu obowiązek ustalenia wysokości wynagrodzenia starosty (przewodniczącego 

zarządu powiatu). Rada powiatu podejmuje decyzje w formie uchwał. Z inicjatywą podjęcia 

uchwały, zgodnie ze statutem, moŜe wystąpić przewodniczący rady powiatu. 

Wykonując ustawowy obowiązek nawiązania stosunku pracy ze starostą zobowiązany 

jestem podać w umowie o pracę wysokość wynagrodzenia. W projekcie uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego – p. Tadeusza Skatuły 

zaproponowałem miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem w kwocie 12.800 zł. Kwota ta jest 

zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych. Składając tę propozycję brałem pod uwagę dotychczasową, wzorową pracę 

p. Tadeusza Skatuły na stanowisku wicestarosty oraz jego niezaprzeczalne kompetencje  

i kwalifikacje. Wpływ na tę propozycję miało równieŜ wysokie poparcie Rady Powiatu przy 

wyborze na stanowisko starosty. Ponadto stwierdziłem, Ŝe wynagrodzenie starostów 

okolicznych powiatów bardzo zbliŜone jest do podanej wyŜej kwoty. Nadmieniam, Ŝe nie 

zamierzam występować w ciągu obecnej kadencji o podwyŜkę wynagrodzenia dla Starosty. 

Wnioskuję do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały. 

 
 
 

      
 Przewodniczący Rady 

 
       /-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 

 


