
 
 

- Projekt - 
Uchwała Nr XVI/       /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. 
 
 
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 związku 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 3,53  zł (słownie : trzy złote 53/100). 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 
 

§ 3 
 

Traci moc Uchwała Nr L/624/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 października 
2006r. 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 01.01.2008r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XVI/       /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 31 stycznia 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. 
 
 
 

 Uchwałą Nr L/624/2006 z dnia 26 października 2006 r. Rady Powiatu 
Wodzisławskiego ustalono wartość jednego punktu  w wysokości 3,36 zł 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. 

W projekcie planu wydatków na rok 2008 sporządzonym zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w piśmie SSK 3010-8/07 z dnia 06.09.2007 r. podpisanym przez Skarbnika 
Powiatu Wodzisławskiego zaplanowano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
do 5 %. 
 W związku z tym zwaloryzowano dotychczasową wartość jednego punktu w kwocie 
3,53 zł (słownie: trzy złote 53/100). 
 Wynikające stąd kwoty posiadają pokrycie w funduszu płac Powiatowego 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
na 2008 rok. 
  
 

KIEROWNIK 
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