
                                                  

Uchwała Nr  XIV/33/2004 

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 

z dnia 22 kwietnia 2004 roku 

 

W sprawie :  Ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu  

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. 

 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568) .) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000r.                  w 

sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 

61, poz. 708 ze zm. z  2001 r. Nr 34, poz. 393 , z 2002 r. Dz. U. Nr 210, poz. 1785 )               

uchwala się, co następuje: 

 

 

       § 1  Ustala się najniższe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 500,00 złotych. 

 

  § 2  Ustala się wartość punktu w wysokości 5,00 złotych. 

 

 

  § 3   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

 

              § 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004r. i z tą datą traci moc Uchwała Nr 

6(62)99 i uchwała Nr 4(32)2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY   RADY  MIASTA 

 

                                                                          WIESŁAW   PIĘTEK 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

 Uchwała Nr 4/32/2000 z dn.27.04.2000r Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej ustaliła 

wysokość punktu na 3,70 zł, a najniższe wynagrodzenie na 500,00zł. 

 Nowa uchwała porządkuje sprawy wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, likwidując premię regulaminową jako składnik wynagrodzenia, 

pozostawiając jedynie wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy oraz na indywidualnych 

stanowiskach pracy dodatek funkcyjny. Pracownicy będą otrzymywali wynagrodzenie w tej 

samej wysokości, gdyż premia wejdzie w wysokość wynagrodzenia zasadniczego, które 

wypłacane jest zgodnie z kategoriami zaszeregowania / od VII do XVII/  

przewidzianymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 lipca 2000r w sprawie zasad 

wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. 

 


