
PROJEKT 

Uchwała Nr XIV/88/08 
Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 24 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia 
najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-
Pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Opolski 
 

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

(tekst jednolity Dz.. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz na podstawie § 2 pkt 2 

i § 3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad 

wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze 

zmianami) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

Akceptuje się ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych 

zatrudnionych w: 

1) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie - na kwotę 4,50 zł 

2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu -  na kwotę 4,50 zł 

3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku -  na kwotę 4,50 zł 

 
§ 2 

 

Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania 

pracowników samorządowych zatrudnionych w: 

1) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Niemodlinie -  w wysokości 800 zł 

2) Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opolu -   w wysokości 800 zł 

3) Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ozimku -  w wysokości 800 zł 

 
§ 3 

 

Traci moc uchwała Nr XXX/209/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2006r w 

sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty 

najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-

Pedagogicznych Powiatu Opolskiego. 

 

 
§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 
UZGODNIENIA USTALENIA WARTOŚCI JEDNEGO PUNKTU W 

ZŁOTYCH ORAZ USTALENIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA 
PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PORADNICH 

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH PROWADZONYCH 
PRZEZ POWIAT OPOLSKI 

 

 

 

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Opolski 

zwrócili się do Rady Powiatu Opolskiego o akceptację wartości jednego punktu w wysokości 

4,50 zł oraz kwoty najniższego wynagrodzenia do 800 zł dla pracowników samorządowych 

zatrudnionych na stanowiskach administracji i obsługi w Poradniach Psychologiczno-

Pedagogicznych. Dotychczas wartość jednego punktu ustalona była na poziomie 3,50 zł, przy 

kwocie 750 zł najniższego wynagrodzenia Zmiana ta spowoduje możliwość podniesienia 

pracownikom pensji zasadniczej. Zarząd Powiatu Opolskiego akceptując wnioski dyrektorów 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przygotował projekt uchwały w tej sprawie. 

 

 


