
Uchwała nr XXXIII / 439 / 2006 
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia  24 marca  2006r. 

 
 

w sprawie : określenia  wysokości najniższego wynagrodzenia  zasadniczego oraz wartości 
jednego punktu w złotych   dla  jednostek organizacyjnych gminy Pawłowice. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( tekst 
jednolity  Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami), § 2 pkt.2 oraz § 3  ust. 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 lipca 2000r.  w sprawie wynagradzania                         
i wymagań kwalifikacyjnych  pracowników samorządowych  zatrudnionych  w jednostkach 
organizacyjnych  jednostek samorządu terytorialnego  ( Dz.U. nr 61 z 2000r. poz. 708 z późn. 
zmianami) , w porozumieniu z GZWiK, GZK, GZO, OPS, GOS  – jako pracodawcami                          
w rozumieniu  powyższej ustawy , po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności 
Społecznej  oraz Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego  
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

 
§ 1 

 
Przyjąć wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania  
pracowników: 

- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
- Gminnego Zespołu  Komunalnego 
- Gminnego Zespołu Oświaty 
- Ośrodka Pomocy Społecznej 
- Gminnego Ośrodka Sportu 

w  wysokości 660 zł. ( słownie: sześćsetsześćdzisiątazłotych) 
 

§ 2 
 

Przyjąć wartość jednego  punktu w złotych w tabeli  punktowych rozpiętości dla poszczególnych 
kategorii zaszeregowania w wysokości 4,00 (słownie:  czteryzłote). 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

§ 4 
 

Z dniem 01.07.2006 tracą  moc uchwały: XXXV/386/2001 z dnia 21.12.2001,  XXXVII/401/2002                    
z 15.03.2002 oraz  V/66/2003  z 21.03.2003r.  
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2006r.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do  uchwały dotyczącej 
określenia  wysokości najniższego wynagrodzenia  zasadniczego oraz wartości jednego 

punktu w złotych   dla  jednostek organizacyjnych gminy Pawłowice. 
 

 
 

Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy 
określone zostały w Rozporządzeniu Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 lipca 2000r.                      
w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych  pracowników samorządowych  zatrudnionych                          
w jednostkach organizacyjnych  jednostek samorządu terytorialnego  ( Dz.U. nr 61 z 2000r. poz. 708  
z późn. zmianami) . 

W przypadku jednostek gminy Pawłowice wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego                        
w pierwszej kategorii zaszeregowania  pracowników oraz  wartość jednego  punktu w złotych w tabeli  
punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla jednostek :  Gminny Zakład 
Komunalny, Gminny Zespół Oświaty , Ośrodek Pomocy Społecznej  – określone zostały                          
w uchwałach Rady Gminy nr XXXV/386/2001 z dnia 21.12.2001, V/66/2003 z dnia 21.03.2003 
Wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania  
pracowników oraz  wartość jednego  punktu w złotych w tabeli  punktowych rozpiętości dla 
poszczególnych kategorii zaszeregowania dla jednostki:  Gminny Ośrodek Sportu  została określona 
w uchwale Rady Gminy  nr XXXVII/401/2002 z dnia 15.03.2002r.  

W związku ze zmianą zakresu działania i zmianą nazwy Gminnego Zakładu Komunalnego  na 
„Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji”,  oraz  utworzeniem nowej jednostki „Gminnego Zespołu 
Komunalnego”   zachodzi konieczność  określenia uchwałą Rady Gminy zasad wynagradzania dla 
tych jednostek oraz dokonania zmian zapisów w dotychczas obowiązujących uchwałach w tym 
przedmiocie. 

Dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania , wartość najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego  oraz wartość jednego  punktu  w złotych w porozumieniu z pracodawcami -  nie ulegają 
zmianie i będą jednakowe dla wszystkich jednostek. 

Ponadto mając  na uwadze  zebrania zasad wynagradzania dla wszystkich jednostek tj. 
Gminnego Zakładu wodociągów i Kanalizacji, Gminnego Zespołu Komunalnego, Gminnego Zespołu 
Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Sportu   w jednej  uchwale – proponuje się 
podjąć  przedmiotową uchwałę  i uchylić dotychczas obowiązujące. 
 
 
 
 


