
UCHWAŁA Nr XLIV/567/02 
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 14 stycznia 2002 r. 

 
 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka 
Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591),w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz. 708 z 
późn. zm.). 
 
 

Rada Miejska Katowic 
uchwala: 

 
1. Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii dla pracowników Miejskiej Izby 

Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu określone w tabeli miesięcznych 
stawek wynagrodzenia w wysokości 450,00 zł. 

2. Przyjąć wartość jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 
4,00 zł. 
Wyliczenie wartości jednego punktu stanowi załącznik do uchwały. 

3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice i Dyrektorowi Miejskiej Izby Wytrzeźwień i 
Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2002 r. 
 
 
 

Przewodniczący 
        Rady Miejskiej Katowic 
 
         /-/ 
 
        Wojciech Boroński 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i 

wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.), Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek 

Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach dokonał przeliczenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania (450 zł) oraz wartości punktu w tabeli miesięcznych stawek 

wynagrodzenia, (4 zł). W przedstawionym projekcie systemu punktowego założono, iż płace dyrektora, 

zastępcy dyrektora i głównej księgowej ustalane będą wg załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. 

Dotychczas wynagrodzenia pracowników Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób 

Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach ustalane były zgodnie z “Regulaminem wynagradzania pracowników 

zatrudnionych w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień i Ośrodku Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu”, na co 

pozwalały przepisy poprzedniego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz.U. Nr 77, poz. 482 z późn. zmianami), - obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów, wymienione 

na wstępie, nie dopuszcza takiej możliwości. 


