Uchwała Nr XXXIV / 161 / 2005
Rady Gminy Cisek
z dnia 19 wrze nia 2005r

w sprawie ustalenia najni szego wynagrodzenia oraz uzgodnienia warto ci
jednego punktu do ustalenia wynagrodze
pracowników publicznych
przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum nie b d cych
nauczycielami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 158, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, oraz na
podstawie § 3 ust.3 i 4 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r w
sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz du terytorialnego (Dz. U. Nr 146
poz.1222), Rada Gminy Cisek uchwala co nast puje :
§1
Ustala si najni sze wynagrodzenia za prac pracowników publicznych przedszkoli,
publicznych szkół podstawowych; publicznego gimnazjum
w Gminie Cisek nie b d cych nauczycielami w kwocie 700 złotych (brutto)
w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesi cznych stawek wynagrodzenia,
sporz dzonej na podstawie przepisów rozporz dzenia wymienionego w podstawie
prawnej niniejszej uchwały.
§2
Uzgadnia si warto jednego punktu w wysoko ci 3,00 złotych w celu sporz dzenia
miesi cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników publicznych
przedszkoli, publicznych szkół i publicznego gimnazjum w Gminie Cisek nie
b d cych nauczycielami.
§3
Traci moc Uchwała Nr XVIII/71/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 16 kwietnia 2004roku
w sprawie ustalenia najni szego wynagrodzenia oraz warto ci jednego punktu.
§4
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Cisek.
§5
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia, z moc obowi zuj c od 01 wrze nia
2005 roku.
Przewodnicz cy
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz

