Uchwała Nr XIV/88/08
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 22 lutego 2008r.

w sprawie ustalenia najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  i ustalenia  wartości  jednego punktu (w złotych) do sporządzenia  tabeli miesięcznego wynagrodzenia  zasadniczego  dla pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gniewoszowie


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz                 § 1, § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 i ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad  wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych  w jednostkach organizacyjnych  jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. Z 2005r., Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.	 Ustala się najniższe  wynagrodzenie zasadnicze  w I (pierwszej) kategorii zaszeregowania będące  podstawą  do sporządzenia  tabeli miesięcznego  wynagrodzenia zasadniczego  dla pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  kwocie 690 zł. (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt zł.) .
2.	 Dla pracowników określonych w pkt 1 ustala się wartość jednego punktu w wysokości 5,40 zł. (słownie: pięć 40/100) stanowiącą  podstawę  do opracowania tabeli  miesięcznych stawek wynagrodzenia  zasadniczego.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do opracowania na podstawie ustaleń  § 1  niniejszej uchwały tabeli miesięcznych stawek  wynagrodzenia zasadniczego  pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie zgodnie z zasadami  określonymi  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad  wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych  w jednostkach organizacyjnych  jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. Z 2005r., Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.). w terminie do                       dnia 3 marca 2008r. i złożenia Radzie Gminy informacji  w tym zakresie na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008r.
§ 4

	Traci moc obowiązującą  uchwała Nr XIX/181/05 Rady Gminy w Gniewoszowie                           z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i ustalenia  wartości  jednego punktu  (w złotych)  do sporządzenia tabeli miesięcznego  wynagrodzenia  zasadniczego  dla  pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie.
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