
UCHWAŁA NR XXXII / 254 / 2006

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 25 stycznia 2006 r.

w  sprawie: zmiany  uchwały  nr  XXXVII/223/2002  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  z  dnia  24 

kwietnia  2002  roku  w  sprawie  powołania  Pani  Marii  Kowalskiej  na  stanowisko  Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Chełmnie

Na podstawie art. 36 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o ochronie konkurencji i konsumentów 

(tekst  jednolity z  2003 r.  Dz.  U. Nr 86,  poz.  804 z  późn.  zm.)  oraz § 3 ust.  l  ,2  i  §  6 ust.  2 

rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  2  sierpnia  2005  r.  w  sprawie  zasad  wynagradzania 

pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  urzędach  gmin,  starostwach  powiatowych  i 

urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVII/223/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z  dnia  24 kwietnia 2002 r.  w 

sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 

Chełmnie, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Chełmińskiego: Nr XXXVIII/236/02 z dnia 28 

maja 2002 r., Nr VIII/74/03 z dnia 17 września 2003 r., Nr XII/105/04 z dnia 3 marca 2004 r., Nr 

XX/180/2005 z dnia 2 lutego 2005 r., w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1. skreśla się pkt 2;

2. pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. wynagrodzenie składające się z następujących składników:

a) wynagrodzenie zasadnicze - kategoria zaszeregowania XVII - 555 zł,

b) dodatek funkcyjny - „stawka dodatku 6" - 200 zł,

c) dodatek za wieloletnią pracę według zasad określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 

r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz 1593 z późn. zm.)";

3. dodaje się pkt. 4 w następującym brzmieniu:

„4.  łączne  wynagrodzenie  określone  w  pkt.  3  podlega  corocznej  waloryzacji  o  średni 

wskaźnik  wzrostu  wynagrodzeń  pracowników  Starostwa  Powiatowego  w  Chełmnie, 

przyjęty przez Radę Powiatu Chełmińskiego w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.



§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski


