Uchwała Nr 337/XXXV/2006
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 marca 2006 roku
w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika
Konsumentów

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.18 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó . zm.), art. 35
ust. 1 i art. 36 ust. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080) oraz rozporz dzenia Rady
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorz dowych zatrudnionych w urz dach gmin, starostwach
powiatowych i urz dach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z pó n. zm.)
uchwala si , co nast puje:
§ 1.
Ustala si dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów z dniem 1 kwietnia 2006 roku
nast puj ce warunki pracy i płacy:
1) Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest zatrudniony w wymiarze 1/3 etatu,
2) wynagrodzenie miesi czne Powiatowego Rzecznika Konsumentów ustala si
w wysoko ci brutto 908,00 zł, na które składaj si
− wynagrodzenie zasadnicze w Kat XVII w wysoko ci 674,00 zł
− dodatek funkcyjny wg stawki 1 w wysoko ci 99,20 zł
− dodatek za wieloletni prac 20% w wysoko ci 134,80 zł.
§ 2.
Od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku ustala si
wynagrodzenia miesi czne w wysoko ci brutto 700,00 zł, na które składaj si :
− wynagrodzenie zasadnicze w Kat XVII w wysoko ci 505,00 zł
− dodatek funkcyjny wg stawki 1 w wysoko ci 99,05 zł
− dodatek za wieloletni prac 19% w wysoko ci 95,95 zł
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza si Staro cie Kłobuckiemu.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr 223/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 marca
2005 roku w sprawie ustalenia wysoko ci wynagrodzenia miesi cznego dla
Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
§ 5.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

