
Uchwała Nr 213/XXX/2002
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Uchwała Nr 213/XXX/2002

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 7 lutego 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Na podstawie art. 36 ust.3 i  4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i  konsumentów
(Dz.U.  Nr 122,  poz.  1319),  art.  20 ust  1 i  2,  art.  21 ust.  1 i  2 ustawy z  dnia  22 marca  1990 r.  o
pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) i  § 3, § 6 ust. 1, § 7 ust. 2 i  3
rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  26  lipca  2000  r.  w  sprawie  zasad  wynagradzania  i  wymagań
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i
urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61, poz. 707 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10
kwietnia  2001  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  zasad  wynagradzania  i  wymagań
kwalifikacyjnych  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  jednostek
samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr34, poz. 393) Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się warunki pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Otwocku na 1/4 etatu.

§ 2.

Ustala się wynagrodzenie dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Otwocku, obejmuje ono:
- wynagrodzenie zasadnicze wg kat. XVIII w wysokości 887,50 zł,
- dodatek funkcyjny wg stawki 6 w wysokości 35 % wynagrodzenia zasadniczego.
- dodatek za wysługę lat.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Otwockiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem przez ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów nowych uregulowań co
do usytuowania  rzeczników konsumentów w strukturach samorządowych, zaszła  konieczność określenia
przez Radę Powiatu warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Otwocku., zgodnie z
przepisami o pracownikach samorządowych.
Wynagrodzenie zasadnicze rzecznika konsumentów określa się wg stawek kat. XV – XVIII, tj od kwoty
970,00 zł do 3.550,00 zł, zaś dodatek funkcyjny wg stawki  6, tj. do 140 % najniższego wynagrodzenia
zasadniczego, stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U. Nr 61,
poz. 707 z późn. zm.)
Mając  na  względzie  zakres  i  rodzaj  obowiązków  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w  Otwocku,
ustalenie  czasu  pracy  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w  Otwocku  na  0,5  etatu,  a  jego
wynagrodzenie na łączną kwotę 2.416,00 zł, należy uznać za zasadne.
Z tych względów podjęto niniejszą uchwałę.


