
- Projekt - 
Uchwała Nr XXVII/        /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
 
w sprawie: uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę            

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego 
przez pracodawcę dla pracowników Zakładu Usług Pralniczych                       
w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 
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.) w zw. z § 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.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Uzgadnia się wartość jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla 
pracowników Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim na kwotę 5,20 zł (słownie: 
pięć złotych 20/100). 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXVII/          /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 listopada 2008 roku 

 
 
w sprawie: uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę            

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego 
przez pracodawcę dla pracowników Zakładu Usług Pralniczych                       
w Wodzisławiu Śląskim. 

 
  

  

Uchwałą Nr XXVI/328/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 

2008r. został utworzony Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śl. Aktualnie trwają prace 

mające na celu uruchomienie w/w jednostki co wiąŜe się z koniecznością zatrudnienia 

odpowiedniej kadry. Do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników Zakładu 

Usług Pralniczych proponuje się przyjąć wartość jednego punktu w wysokości 5,20 zł 

(słownie: pięć złotych 20/100). Zaproponowana wartość punktu jest dostosowana do planów 

budŜetu w/w zakładu na 2009 rok. 

 W Zakładzie Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śl. przewiduje się jeden etat dla 

kierownika jednostki oraz cztery dla kadry zatrudnionej przy obsłudze. 

 

D Y R E K T O R 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wodzisławiu Śl. 
 

/-/ mgr Irena Obiegły 
 
 


