
UCHWAŁA NR XX / 179 / 2005

Rady Powiatu Chełmińskiego 

z dnia 2 lutego 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/47/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli

punktowych  rozpiętości  dla  poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników  zatrudnionych

w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego. 

Na podstawie  art.  12 pkt.  11 ustawy z  dnia  5  czerwca 1998 r.  o  samorządzie  powiatowym (tekst

jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust.3 rozporządzenia

Rady  Ministrów  z  dnia  26  lipca  2000  roku  w  sprawie  zasad  wynagradzania  i  wymagań

kwalifikacyjnych  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 z późn. zm.).

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr V/47/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia

najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  wartości  jednego  punktu  w  tabeli  punktowych

rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach

organizacyjnych  Powiatu  Chełmińskiego,  do  których  stosuje  się  zasady  wynagradzania  określone

w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań

kwalifikacyjnych  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych

jednostek samorządu terytorialnego, zmienionej uchwałą Nr XII/104/04 Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 3 marca 2004 roku § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1 Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie

580,00 zł (słownie : pięćset osiemdziesiąt złotych).

2. Wartość  jednego  punktu  w  tabeli  punktowych  rozpiętości  do  poszczególnych  kategorii

zaszeregowania stanowiącej załącznik Nr 2 do powołanego wyżej rozporządzenia ustala się:

a) w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński 3,50 zł,

b) w Domu Dziecka w Chełmnie na kwotę 2,90 zł,



c) Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu na kwotę 3,10 zł,

d) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chełmnie na kwotę 4,60 zł,

e) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie na kwotę 5,55 zł,

f) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie na kwotę 3,85 zł „. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady Powiatu 

Zbigniew Orzechowski 



UZASADNIENIE

Kwota  580,00  zł  jako  najniższe  wynagrodzenie  została  zwaloryzowana  w  stosunku  do  roku  2004

(560,00 zł  w roku 2004). Kwota ta jest  propozycją ustaloną przez Zarząd Powiatu Chełmińskiego.

Wartość 1 punktu zaplanowali kierownicy jednostek zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia podanego

w  podstawie  prawnej  który  mówi,  że  „Wartość  jednego  punktu  w  złotych  ustala  pracodawca

w porozumieniu odpowiednio z sejmikiem województwa, radą powiatu lub radą gminy, stosownie do

swoich możliwości finansowych”. 

Zwiększenie stawki wynagrodzenia zasadniczego i stawek za 1 punkt umożliwi wprowadzenie

podwyżek dla pracowników tych jednostek zgodnie z zaplanowanym wzrostem płac. 


