Druk nr 77/05                        					Projekt Zarządu Województwa
 z dnia 6 czerwca 2005r.

Uchwała Nr.............
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia ...........2005 r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z  § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  26 lipca 2000 roku w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.)


uchwala się , co następuje:

§1

Ustala się najniższą wartość wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, w wysokości  600,00 zł.

§2

Akceptuje się ustaloną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wartość jednego punktu dla kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 6,50 zł. 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

§4

Uchyla się Uchwałę Nr 489/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą od 1 lipca 2005 r.




















UZASADNIENIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jest samorządową jednostką organizacyjną, która została utworzona z dniem 1 lipca 2000 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Nr 435/2000.
W dniu 11 września 2000 r. Sejmik Województwa Uchwałą Nr 489/2000 ustalił najniższe wynagrodzenie oraz wartość jednego punktu dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Uchwała o zasadach ustalania wynagradzania nie była zmieniana przez okres 5 lat. Wynagrodzenia pracowników służby cywilnej ulegały corocznie regulacjom o wskaźnik inflacji (od 3% do 5%), co było odzwierciedleniem treści ustaw budżetowych w latach 2000-2005. Najniższe wynagrodzenie krajowe przed 5 laty było niższe o 150 zł. niż obecnie. W dniu 22 lutego 2005 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 34, poz. 308).
Ten akt miał umożliwić wypłacanie pracownikom samorządowym od dnia 1 stycznia 2005 r. podwyżek wynagrodzenia w związku z postanowieniami ustawy budżetowej. Także obowiązująca od roku ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wprowadziła nowe stanowiska pracy zgodnie z postanowieniami prawa wspólnotowego, co zostało odzwierciedlone w treści rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów.


