Uchwała Nr 285XXXIX/06
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 8 czerwca 2006r.
zmieniaj ąca Uchwałę Nr 75/XV/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia
2004r. w sprawie powo łania i ustalenia wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika
Konsumentów.
Na podstawie art. 12 ust 11, w zwi ązku z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm .) oraz art. 36 ust. 1, 2, 3, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005r. Nr 244 poz. 2080)
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Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwa ła, co następuje:
§1
§ 3 Uchwały Nr 75/XV/04 Rady Powiatu Bydgoskiego otrzymuje brzmienie:
§3
Ustala się od dnia 1 stycznia 2006r. dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów:
a) miesięczną kwotę wynagrodzenia zasadniczego wg kat. XV — 975,00 z ł
— 215,00 zł
b) miesięczną kwotę dodatku funkcyjnego wg stawki „2"
— 195,00 zł"
c) dodatek z tytułu wysługi lat 20 %
§2
Wykonanie uchwały powierza się Staro ście Bydgoskiemu.
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§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie
konkurencji i konsumentów rada powiatu jest organem właściwym w zakresie
określenia warunków pracy i p łacy rzecznika konsumentów.
Rada Ministrów co roku wprowadza nowe, podwy ższone stawki
wynagrodzeń dla pracowników administracji publicznej, uwzgl ędniaj ąc podwyżki
oraz wyrównanie ze skutkiem od pocz ątku roku, co zosta ło uj ęte w przyj ętym
na 2006r. budżecie państwa. W roku bieżącym wysoko ść stawek wynagrodze ń
pracowników została okre ślona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
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28 lutego 2006r. (Dz. U. Nr 39 poz. 272).
Rada Powiatu Bydgoskiego podejmuj ąc uchwałę budżetową na rok 2006
przyj ęła 3-procentowy wska źnik regulacji płac pracowników zatrudnionych
w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.
W proponowanej uchwale zmianie ulega wysoko ść składników
miesięcznego wynagrodzenia w ramach środków zabezpieczonych na regulacj ę
płac, zgodnie z warto ściami przyj ętymi przez Radę Ministrów oraz wskaźnikami
określonymi przez Radę Powiatu Bydgoskiego.
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