
UCHWAŁA Nr IX/51/07 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 
z dnia 25 października 2007 r. 

 

 
w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości 

jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu. 

 
 

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

Dz. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 4 oraz § 2 pkt 2 

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

pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co 

następuje; 

 

§ 1 
 

Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych w I. 

kategorii zaszeregowania zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego w Opolu – w wysokości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych). 

 

§ 2 
 

Akceptuje się ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych 

zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu na kwotę 9,00 

zł (słownie: dziewięć złotych). 

 

§ 3 
 

Traci moc uchwała Nr XXXI/213/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie 

uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego w Opolu. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 listopada 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późniejszymi zmianami) kierownicy 

jednostek organizacyjnych powiatu ustalają miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego 

jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów, 

ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli i wartości jednego punktu w złotych. 

Na wniosek Kierownika Zakładu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w 

Opolu, Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały zwiększającej wartość jednego punktu 

z 7,00 na 9,00 zł przy pozostawieniu dotychczasowej kwoty najniższego wynagrodzenia w 

wysokości 750 zł. 

Powyższa zmiana umożliwi dokonanie podywżek dla pracowników zakładu w ramach 

posiadanych środków finansowych. 

 

 

 

 


