
UCHWAtr-A Nr X/76l2007
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE

z dnia 25 kwietnia 2007 r'

w sprswie ustalenia najnDszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii

zaizeregowania oraz wyraienia zgody na ustalonq wartosd jednego punktu przez

Dyrektor6w: ZEASiP, Zespolu Szk6l, Gimnazj6w' Szk6l Podstawowych i Ptz€dszkoli Miasta
i GminY Nowa SarzYna

Na podstawie a.t.l8 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzAdzie gminnym (DzU

z 260l r Nr 142, poz 1591, zmiany.DzrJ z2oo2r Nr 23, poz 22o,Nt 62' poz 558, Nr 113, poz

984,Nr  153,  poz  1271 iNr214,  poz .1806,22003 r  Nr80,poz  717 iNr162,poz  1568,22004 r '

Nr i02, poz.-1055 i Nr 116, poz 1203, z 2OO5 r Nr 172, poz. 7441 iNr 175, poz 1457 oraz

22006r. Nr l'7, poz. 128 i N; 181, poz. 1337) oftz $ 2 pkt 2 i $ 3 ust.4 rczporz4dzenia Rady

Ministr6w z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracownik6w samorz4dowych

zatrudnionych w jednoitkach organizacyjnych jednostek samorzqdu terytorialnego (DzU z2005 r'

Nr 146, poz 122i, zmlany: Dz.i. z 2005 r. Nr 160, poz 1343 orcz z 2006 r Nr 38, poz 261) Rada

Miejska

Lrchwala co nastcpuje:

s 1

1. Ustala najnizsze wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania oke6lone

w tabeli miesiqcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik6w Zespolu

Ekonomicznego - Administracyjnego Szkol i Pzedszkoli, pracownik6w obsfugi w Zespole Szk6l,

Gimnazjach, Szkolach Podstawowych i Przedszkolach Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w wysoko6ci

130 zl
2 Wyrfita zgodQ na ustalon4 przez Dyreklor6w w jednostek wanosd jednego punktu

w urysokoici 4,70 zl

$ 2

Wykonanie uchwaly powieEa siQ Burmistrzowi Miasta i Gminy.

$ 3

Traci moc uchwala Nt yll4o/2007 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dlLia 29 styczria 2007 r'

w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii

zaszeregowania oraz wyrazenia zgody na ustalonq wartosd jednego punktu prze Dyreldor6w: ZEAS

i P, Zespohr Szkol, Gimnazj6w, Szkol Podstawowych i Przedszkoli Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia z moc4 obowi4zuj4c4 od dnia I stycznia 2007 r
f,z i !vouN tcz,lcY
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$ 4
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:zqh na rialotqi nnoic jedtt.Eo pnAn pze2 b t?]:tob\- ZE lSiP ZP.pah SzLol Oin azor ' S'k6t
i"as"""""ct' i Fncttszhot' tnsti iGai \oua saa a Sttdla t ' l


