Uchwała nr 171/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 oświatowych powiatu.
Uchwała Nr 171/XXV/2001
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 czerwca 2001 roku.
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 oświatowych powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91,
poz. 578 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 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 jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz. 708 z
późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu oraz kierownika jednostki organizacyjnej Rada Powiatu w Otwocku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia z zasadniczego w wysokości 500 złotych miesięcznie (słownie: pięćset
złotych)
§ 2.
Akceptuje się wartość jednego punktu
wynagrodzenia zasadniczego w wysokości:

stanowiącego

podstawę

naliczania

miesięcznych

stawek

-3 zł (słownie trzy złote) – na wniosek dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących w Otwocku, ul. Literacka 9,
-4 zł (słownie cztery złote) – na wniosek dyrektorów:
-Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku, ul. Filipowicza 9,
-Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, ul. Konopnickiej 3,
-Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku ul. Słowackiego 4/10,
-Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku ul. Pułaskiego 7,
-Zespołu Szkół w Kołbieli, ul. Parkowa 18A,
-Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Józefowie-Michalinie, ul. Ks. Malinowskiego 7,
-Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10,
-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku, ul. Majowa 17/19,
-Powiatowego Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 5 w Otwocku, ul. Bernardyńska 13.
-Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu, gm. Wiązowna,
-Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku, ul. Narutowicza 80,
-Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku, ul. Konarskiego 13,
-Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie, ul. 3 Maja 127
-Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku, ul. Pułaskiego 7,
-Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10,
§ 3.
Akceptacja wartości punktów, o których mowa w § 2 nie stanowi podstawy do roszczenia o zwiększenie
limitu wydatków na wynagrodzenia w 2001 roku określonego dla jednostek organizacyjnych oświatowych
powiatu uchwałą budżetową.
§ 4.
Tracą moc uchwały:
1.Nr 59/IX/1999 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 czerwca 1999 roku,
2.Nr 80/XI/1999 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 9 listopada 1999 roku,
3.Nr 149/XXI/2000 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 grudnia 2000 roku,
4.Traci moc:
•Uchwała Nr 55/VIII/1999 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 1999 roku w części dotyczącej
placówek oświatowych,
•§ 3 Uchwały Nr 133/XVIII/2000 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2000 roku.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 roku.

