
UCHWAŁA NR 120/XVIII/08
Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz
zaakceptowania wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

UCHWAŁA NR 120/XVIII/08
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz
zaakceptowania wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

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. 4 rozporządzenia Rady
Ministrów  z  dnia  2  sierpnia  2005  r.  w  sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników  samorządowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.
1222 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala  się  w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Otwocku najniższe  wynagrodzenie  zasadnicze  w pierwszej
kategorii zaszeregowania w kwocie 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).

§ 2.

Akceptuje się propozycję wartości  jednego punktu w kwocie 6,50 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt
groszy) przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku służącą do skonstruowania
tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia według załącznika Nr 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2
sierpnia  2005  r.  w  sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników  samorządowych  w  jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

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

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 65/X/07 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 sierpnia 2007 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  jednostek  organizacyjnych  Powiatu,  w  części
dotyczącej Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2008 r.

Uzasadnienie

W  celu  ustanowienia  podstaw  do  ustalenia  wynagrodzeń  dla  poszczególnych  kategorii  pracowników
jednostek organizacyjnych  Powiatu oraz  w  oparciu  o  obowiązujące  w tej  sprawie  przepisy wnoszę  o
podjęcie stosownej uchwały.


