

Uchwała Nr  XXX/189/08
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 17 grudnia  2008  roku


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami jednostek budżetowych - szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Korfantów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 roku Nr 146 poz. 1222 z późn. zm. 2) Rada Miejska 
w Korfantowie uchwala:

§ 1.

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Korfantów na kwotę 
800 złotych (osiemset  złotych).
§ 2.

Uzgadnia się wartość jednego punktu dla ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników o których mowa w § 1 na kwotę 5,00 złotych  (pięć złotych).
§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XLII/269/06 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 
2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych szkół i przedszkoli  Gminy Korfantów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	       							        Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów

__________________________________

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, z 2007 r. Nr 48, 327, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.
2) Zmiany tekstu rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2005 r. Nr 160. poz. 1343, z 2006 r.  Nr 38, 
poz. 261.

