
Uchwała nr 172/XXV/2001
Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz
zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę określenia miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej powiatu otwockiego.

Uchwała Nr 172/XXV/2001

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz
zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę określenia

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu otwockiego.

Na podstawie § 2 ust. 2 i  § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie
zasad  wynagradzania  i  wymagań  kwalifikacyjnych  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w
jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61, poz. 708), na  wniosek Zarządu
Powiatu i kierownika jednostki organizacyjnej, Rada Powiatu w Otwocku uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości 500 zł. miesięcznie
( słownie: pięćset złotych )

§ 2.

Akceptuje, na wniosek dyrektorów niżej wymienionych jednostek organizacyjnych wartość jednego punktu
stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości:
-3,50 zł. (trzy zł. 50/100 ) - dla Domów Pomocy Społecznej,
-4 zł. ( cztery złote ) dla Domów Dziecka i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
-5,50 zł. ( pięć zł. 50/100 ) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 3.

Akceptacja wartości punktów, o których mowa w § 2, nie stanowi podstawy do roszczenia o zwiększenie
limitów wydatków na wynagrodzenia w 2001 roku określonego dla jednostek organizacyjnych Powiatu w
uchwale budżetowej.

§ 4.

Tracą moc uchwały Nr 51/VII/1999 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 1999 r., Nr 55/VIII/1999 Rady Powiatu
z dnia 31 maja 1999 r., Nr 59/IX/1999 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 1999 r. Nr 133 i 134/XVIII/2000 z
dnia 28 września 2000 r., w części dotyczącej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2001 r.

Uzasadnienie

Z analizy wysokości  podwyżek dla  pracowników administracyjnych i  obsługowych Powiatowego Centrum
Pomocy  Rodzinie  oraz  Domów  Dziecka  i  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  wynika,  iż  przy
zachowaniu  dotychczasowych  stawek  za  1  punkt  nie  jest  możliwe  dokonanie  waloryzacji  poborów
pracowników przy zachowaniu  dotychczasowych stanowisk pracy oraz  wskaźnika  wzrostu  wynagrodzeń
przewidzianego na rok 2001.


