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Uchwała Nr ^  ̂

Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 3>Q .4jysrir^/te-.<*?&?.&^ /u *

a
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w Domu 
Pomocy Społecznej w Borówku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie 
powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 
poz.1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, z 2007 r. Nr 173 
poz. 1218 ) oraz § 2 pkt 2 i § 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. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222, Nr 160 poz. 1343, z 2006 r. Nr 38 poz. 261 ) 
Rada Powiatu Łowickiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/259/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 maja 
2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 
zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w Domu Pomocy Społecznej 
w Borówku wprowadza się następującą zmianę: w § 1 ust 2 wprowadza się 
brzmienie:

„ 2. Uzgadnia się dla Domu Pomocy Społecznej w Borówku wartość jednego 
^  punktu w wysokości 3,50 zł. Dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia 

zasadniczego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia podjęcia.



UZASADNIENIE

Dla wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Borówku 

został zaplanowany na 2008 rok wzrost wynagrodzeń zasadniczych w 

wysokości od 100 zł do 160 zł na jeden etat od 1 stycznia 2008 r.. Natomiast 

plan wydatków budżetowych dla DPS w Borówku na 2008 r. w paragrafach 

płacowych został zwiększony o 5, 76%. Faktyczna podwyżka płacy zasadniczej 

o 100 zł i więcej stanowić będzie dla najmniej zarabiających 11% wzrostu, a dla 

najwięcej zarabiających 7% wzrostu.

Od dnia 1 stycznia 2008 roku minimalne wynagrodzenia za pracę 

wynosi 1.123 zł. Przy obecnym poziomie wielkości wynagrodzeń za pracę w 

DPS w Borówku będziemy zobowiązani 8 pracownikom wyrównywać 

wynagrodzenia do kwoty 1123 zł, a w następnych 49 przypadkach staż pracy 

pracowników powoduje, że takie wyrównanie nie będzie konieczne. Istniejącą 

sytuację nieznacznie zmieni wprowadzenie zaplanowanej podwyżki 

wynagrodzenia zasadniczego.

Aby dostosować obowiązującą na poszczególnych stanowiskach pracy 

w Domu Pomocy Społecznej w Borówku tabelę wynagrodzeń do potrzeb 

wynikających z planu zwiększenia płacy zasadniczej konieczna jest zmiana 

wartość jednego punktu z 2,50 zł na 3,50 zł dla ustalenia wyższych 

miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego.


