
Uchwała nr IX/ 122 / 2007   
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia  19 pa ździernika 2007r.  

 
 

w sprawie: okre ślenia wysoko ści najni Ŝszego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto ści 
jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjn ych Gminy Pawłowice. 

 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami), § 2 pkt. 2 oraz § 3 ust 4 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r.  w sprawie zasad wynagradzania  
pracowników samorządowych  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U. nr 146 poz. 1222 z 2005 r. z późniejszymi  zmianami),  w porozumieniu                      
z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji , Gminnym Zespołem Komunalnym , Gminnym 
Zespołem Oświaty , Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Gminnym Ośrodkiem Sportu  – jako 
pracodawcami w rozumieniu powyŜszej ustawy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Działalności Społecznej oraz Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1 

Przyjąć wartość najniŜszego 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 750,00  zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt   złotych). 

§ 2 

Przyjąć wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych 
kategorii zaszeregowania w wysokości  5,00  zł (słownie : pięć złotych ). 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

§ 4 
 

Z dniem 01 stycznia 2008r. traci moc uchwała nr XXXIII/439/2006 z dnia 24 marca 2006r.  
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2008r.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 do  uchwały nr IX/ 122 / 2007 z 19.120.2007r.  

 
w sprawie: okre ślenia wysoko ści najni Ŝszego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto ści 

jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjn ych Gminy Pawłowice. 
 
 
 
 
 
   Aktualna uchwała Rady Gminy określająca wartość jednego punktu w złotych w 
wysokości 4,00 zł oraz wartość najniŜszego wynagrodzenia  zasadniczego w pierwszej kategorii 
zaszeregowania  w wysokości 660,00 jest przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/439/ 2006 ale 
stawki są nie zmieniane  od 2002r. Pracodawcy jednostek organizacyjnych takich jak: Gminny Zakład 
Wodociągów  i Kanalizacji , Gminny Zespół Komunalny , Gminny Zespół Oświaty , Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu  planują podwyŜki dla pracowników w tym celu  wystąpili do Rady 
Gminy Pawłowice o zmianę  wartości jednego punktu w złotych na kwotę 5,00 zł  oraz najniŜszego 
wynagrodzenia  zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania na kwotę 750,00 zł .   
W porozumieniu z Pracodawcami  Komisja Gospodarki i Mienia oraz Komisja Działalności Społecznej  
zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały .  
 


