
UCHWAŁA NR 107/XVII/08
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz
zaakceptowania wartości jednego punktu stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników oświatowych
jednostek organizacyjnych Powiatu.

UCHWAŁA NR 107/XVII/08

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

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

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników
oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 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 § 2 pkt  2 i  § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady
Ministrów  z  dnia  2  sierpnia  2005  r.  w  sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników  samorządowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z  2005 r.  Nr
146, poz. 1222 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu oraz Dyrektora Oświaty Powiatowej uchwala się,
co następuje:

§ 1.

Ustala  się  najniższe  wynagrodzenie  zasadnicze  w  I  kategorii  zaszeregowania  określone  w  tabeli
miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  z  zasadniczego  w  wysokości  700  złotych  miesięcznie  (słownie:
siedemset złotych).

§ 2.

Akceptuje  się  wartość  jednego  punktu  stanowiącego  podstawę  naliczania  miesięcznych  stawek
wynagrodzenia  zasadniczego  w  wysokości  5  zł  (słownie:  pięć  złotych)  w  następujących  placówkach
oświatowych:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku, ul. Filipowicza 9,
2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, ul. Konopnickiej 3,
3. Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10,
4. Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7,
5. Zespół Szkół w Kołbieli, ul. Parkowa 10,
6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Otwocku, ul. Majowa 17/19,
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla  Dzieci  Niesłyszących i  Słabosłyszących w Otwocku, ul.
Literacka 8,
9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 w Józefowie, ul. Ks. Malinowskiego 7,
10. Powiatowe Gimnazjum Nr 21 w Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47,
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku, ul. Konarskiego 13,
12. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku, ul. Majowa 17/19,
13. Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, ul. Poniatowskiego

§ 3.

Wartość wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii  zaszeregowania, o którym mowa w § 1 nie stanowi
podstawy do roszczenia o zwiększenie limitu wydatków na wynagrodzenia w 2008 roku określonego dla
jednostek organizacyjnych oświatowych powiatu uchwałą budżetową.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 213/XXXII/2005 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2005 r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008 roku.

Uzasadnienie

Najniższe  wynagrodzenie  zasadnicze  w  I  kategorii  zaszeregowania  dla  pracowników  administracji  i
obsługi,  obowiązujące  dotychczas,  ustalone  zostało  w  2000  r.  Wdrożenie  podwyżek  waloryzacyjnych
wymaga  podwyższenia  tegoż  wynagrodzenia  do  kwoty  700,00  zł.  Zwiększenie  wynagrodzenia
zasadniczego  w I  kategorii  zaszeregowania  nie  stanowi  podstawy roszczeń o wprowadzenie  podwyżek
wyższych niż te, które zaplanowano w budżecie jednostek.


