
  
UCHWAŁA NR 473/83/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 8 października 2008r.

w  sprawie  wniesienia  pod  obrady  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  projektu
uchwały  dotyczącej  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I
kategorii  zaszeregowania  i  wartości  jednego  punktu  w  złotych,
stanowiących  podstawę  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia
zasadniczego  pracowników  samorządowych  zatrudnionych
w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu – jednostki
organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wnieść  pod  obrady  Rady  Powiatu  w Sierpcu  projekt  uchwały  w sprawie
najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania
i  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiących  podstawę  ustalenia
miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników
samorządowych  zatrudnionych  w  Powiatowym  Zespole  Jednostek
Budżetowych w Sierpcu – jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd: 
1. Paweł Kaźmierczak - Przewodniczący .................................
2. Andrzej Twardowski – Członek ................................

 
3. Sławomir Fułek - Członek ................................



4. Szczepan Jamiołkowski – Członek ................................

5. Adam Pijankowski – Członek ................................

Uzasadnienie projektu
UCHWAŁY NR ...../...../08

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia ................................

w  sprawie  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii
zaszeregowania  i  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiących
podstawę  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego
pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  Powiatowym  Zespole
Jednostek Budżetowych w Sierpcu – jednostki  organizacyjnej  Powiatu
Sierpeckiego

Zgodnie  z  Rozporzadzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  2  sierpnia
2005r.  w  sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników  samorządowych
zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  jednostek  samorządu
terytorialnego  § 2 pkt  2  oraz § 3 ust.  3-4.  Rada  Powiatu  ustala  najniższe
wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli
miesięcznych  kwot  wynagrodzenia  zasadniczego  dla  pracowników
samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  samorządu
terytorialnego. Ustala się także wartość jednego punktu w złotych – czyni to
pracodawca w porozumieniu z radą powiatu. 
Projekt uchwały zawiera wysokości:
– wartość  stawki  bazowej  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I

kategorii zaszeregowania wynosi 800 zł, dotychczas 570 zł
– wartość jednego punktu wynosi 5 zł, dotychczas 3,50 zł.

Stosowana  tabela  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia
zasadniczego,  uchwalona  Uchwałą  Nr  91/XVII/2000  Rady  Powiatu  w
Sierpcu  w  dniu  29  kwietnia  2000r.  stała  się  nieaktualna,  gdyż  obecne
wynagrodzenia  pracowników  nie  mieszczą  się  w  rozpiętościach  kategorii
zaszeregowania dla danego stanowiska. 
W  związku  z  powyższym  ustalenie  tabeli  miesięcznego  wynagrodzenia
zasadniczego pracowników według nowych stawek określonych w projekcie
uchwały jest niezbędne i spowoduje, że wynagrodzenia pracowników znajdą
się  w  dolnych  granicach  rozpiętości  kategorii  zaszeregowania.  Projekt
uchwały  ma  charakter  porządkujący  i  nie  wymaga  wynikających  z  niej
regulacji wynagrodzeń.  



projekt
UCHWAŁA NR ....../......./08

RADY POWIATU W SIERPCU
 z dnia ................................

w  sprawie  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii
zaszeregowania  i  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiących
podstawę  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego
pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  Powiatowym  Zespole
Jednostek Budżetowych w Sierpcu – jednostki  organizacyjnej  Powiatu
Sierpeckiego

Na  podstawie  art.  12  pkt  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  2 sierpnia  2005r.  w sprawie
zasad  wynagradzania  pracowników  samorządowych  zatrudnionych
w  jednostkach  organizacyjnych  jednostek  samorządu  terytorialnego
(Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 § 1.
Dla  pracowników  zatrudnionych  w  Powiatowym  Zespole  Jednostek
Budżetowych  w  Sierpcu,  mających  status  pracowników  samorządowych,
ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania,
określone  w  tabeli  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego
w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych) miesięcznie. 

§ 2.
W  porozumieniu  z  kierownikiem  Powiatowego  Zespołu  Jednostek
Budżetowych  w  Sierpcu  ustala  się  wartość  jednego  punktu  stanowiącego
podstawę  naliczenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego
w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych). 

 § 3.
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia, o której mowa w  § 1, stanowi
załącznik do nieniejszej uchwały.

§ 4.
Traci  moc  Uchwała  Nr  91/XVII/2000  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  z  dnia
29  kwietnia  2000r.  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii  zaszeregowania i uzgodnienia wartości  jednego
punktu  w  złotych  dla  Powiatowego  Zespołu  Jednostek  Budżetowych
w Sierpcu – jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego.

 § 5.



Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.
 § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       
   Załącznik Nr .... 

do UCHWAŁY Nr...../...../08
RADY POWIATU W
SIERPCU
z dnia .........................................

TABELA
MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH

W POWIATOWYM ZESPOLE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W SIERPCU

Stawka bazowa – 800 zł
Wartość punktu – 5 zł

Kategoria
zaszeregowania

Liczba punktów Stawka w zł
od do od do 

I 20 800 900
II 21 35 905 975 
III 36 50 980 1050
IV 51 65 1055 1125
V 66 80 1130 1200
VI 81 95 1205 1275
VII 96 110 1280 1350
VIII 111 125 1355 1425
IX 126 140 1430 1500
X 141 160 1505 1600
XI 161 180 1605 1700
XII 181 200 1705 1800
XIII 201 220 1805 1900
XIV 221 240 1905 2000
XV 241 260 2005 2100
XVI 261 280 2105 2200
XVII 281 300 2205 2300
XVIII 301 320 2305 2400



      


