
 
 
 

- Projekt –  
Uchwała Nr XXIII/       /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 września 2008r. 

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

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie         
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 Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na kwotę 4,40 zł (słownie : cztery złote 40/100). 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Traci moc Uchwała Nr XVI/197/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  
31 stycznia 2008r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego 
podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez 
pracodawcę dla pracowników Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2008r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Uzasadnienie 

do projektu uchwały Nr XXIII/       /2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 25 września 2008 roku 
 
 
w sprawie: uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę 

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie           
w Wodzisławiu Śląskim. 

 
  
 
 
 

Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27.08.2008r. FB/I/3011/192/2/08 zwiększono 
budŜet placówki o kwotę 47.930,00 zł, na zadania bieŜące oraz inne zadania zlecone. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Wodzisławskiego Uchwałą Nr 148/2008 z dnia  
30 lipca 2008r. dokonał zmiany w budŜecie poprzez zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł 
budŜetu jednostki ze wskazaniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 
pochodne. Sytuacja ta pozwala na nowe uzgodnienie wartości punktu stanowiącego 
podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników. 

Ośrodek jest nowopowstałą placówką realizującą swoje zadania w systemie 
trzyzmianowym. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę z przygotowaniem 
psychologiczno-pedagogicznym, co wiąŜe się z koniecznością zapewnienia 
wynagrodzenia adekwatnego do poziomu wykształcenia i pełnionych obowiązków.   
Dlatego niezbędne jest regulacja płac w celu uniknięcia rotacji personelu co byłoby 
niekorzystne dla klientów. Aktualny budŜet jednostki pozwala na podniesienie wartości 
punktu do wysokości 4,40 zł. Jednocześnie naleŜy wskazać, iŜ zmiany w tym zakresie 
dokonano po raz pierwszy od powstania jednostki w styczniu br., gdzie uzgodniono 
wartość punktu na kwotę 3,53zł. 
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