
- Projekt -

Uchwała Nr XLV/      /2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 20 kwietnia 2006r.

w  sprawie:  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników
                          samorządowych  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych
                          prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.
                     

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz  § 2 pkt 2 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.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania pracowników
samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Wodzisławski, w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2006r. 



Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/   /2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  jednostek
samorządu  terytorialnego  daje  kompetencje  Radzie  Powiatu  do  określenia  najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii  zaszeregowania w jednostkach organizacyjnych
podległych powiatowi.

W  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat  Wodzisławski  to
najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określono na kwotę 478 zł
i ze względu na coroczną waloryzację płac minimalnego wynagrodzenia istnieje konieczność
podwyższenia zasadniczego wynagrodzenia w tej kategorii do kwoty 600 zł.

Na  podstawie  ustalonej  wartości  jednego  punktu  w  kwocie  3,5  zł  pracodawca  sporządzi
miesięczną  tabelę  kwoty  wynagrodzenia  zasadniczego  w  pozostałych  kategoriach  z
uwzględnieniem przepisów w/w rozporządzenia.
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