
- Projekt -  
Uchwała Nr L/....../2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 pa�dziernika 2006r. 

 
w sprawie: zmiany warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów –      

Pana Dariusza Kalemby ustalonych uchwał� Nr XXXIX/448/2005                                       
z dnia 27 pa�dziernika 2005r.   

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) w zwi�zku z art. 36 ust. 3 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. 
z 2005r. Nr 244, poz. 2080) oraz Rozporz�dzenia Rady Ministrów  z dnia  2 sierpnia 2005r.  
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz�dowych zatrudnionych w urz�dach  
gmin,  starostwach   powiatowych  i urz�dach   marszałkowskich   (Dz. U.  Nr  146, poz. 1223 
z pó�n. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
Ustala si� nowe warunki pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów: 
 
 

1. rodzaj umówionej pracy:   Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
2. miejsce wykonywania pracy:   Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu �l. 
3. wymiar czasu pracy:    pełny etat (40 godzin tygodniowo) 
4. wynagrodzenie: 

- wynagrodzenie zasadnicze wg XVIII kat. zaszeregowania        2.500 zł. 
- dodatek funkcyjny wg 6 stawki               650 zł. 
- dodatek za wysług� lat w wysoko�ci 10%  
   wynagrodzenia zasadniczego               250 zł. 
 

Dodatek ten b�dzie wzrastał o 1% za ka�dy dalszy rok pracy a� do osi�gni�cia 20% 
miesi�cznego wynagrodzenia zasadniczego. 
 
Ogółem wynagrodzenie brutto w kwocie            3.400 zł. 
(słownie: trzy tysi�ce czterysta złotych 00/100) 
 

§ 2 
 
 Wykonanie uchwały powierza si� Staro�cie Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem 1 listopada 2006r. 
 
 
 



Uzasadnienie do projektu 

uchwały Nr L/ …/ 2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 pa�dziernika 2006r. 

 

w sprawie: zmiany warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów Pana 

Dariusza Kalemy ustalonych uchwał� Nr XXXIX/448/2005 

z dnia 27 pa�dziernika 2005r. 

 

 Podj�cie uchwały podyktowane jest przede wszystkim ci�gle rosn�cym 

zapotrzebowaniem mieszka�ców naszego powiatu na porady Rzecznika Konsumentów.  

Za okres od 1 stycznia 2006r. do 12 wrze�nia 2006r. wpłyn�ło 67 spraw konsumenckich 

przyj�tych na wniosek, udzielono ustnie 394 porad konsumenckich oraz wysłano 351 pism           

w sprawach konsumenckich do przedsi�biorców i konsumentów. 

Przedstawione zadania przemawiaj� za zmian� wymiaru czasu pracy z 3/5 etatu na pełny etat. 

Zaznaczy� nale�y równie�, �e Powiatowy Rzecznik Konsumentów od chwili zatrudnienia do 

dnia dzisiejszego nie miał podwy�ki wynagrodzenia. 

Dokonana zmiana warunków pracy i płacy uchwał� Nr XXXIX/448/2005 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 27 pa�dziernika 2005r. dotyczyła zmiany wymiaru czasu pracy z 2/5 

etatu na 3/5 etatu (bez podwy�ki wynagrodzenia). 

Regulacja płacy w Starostwie Powiatowym miała miejsce z dniem 1 kwietnia 2006r. i obj�ła 

wszystkich pracowników zatrudnionych na czas nieokre�lony za wyj�tkiem Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów. 

Reasumuj�c powy�sze zasadne byłoby podj�cie przedstawionej uchwały. 

 
NACZELNIK WYDZIAŁU 

Organizacyjno-Administracyjnego 
 

/-/ Maria Luba�ska 
 


