
UCHWAŁA   Nr 139/XXII/2008

Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 26 czerwca 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
oraz wartości jednego punktu dla pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Działając na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r.,  póz.  1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 i  § 3 ust.  3 i  4 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad  wynagradzania 
pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  jednostek 
samorządu terytorialnego (  Dz.  U.  Nr  146 póz.  1222 ze  zm.)  Rada Miejska uchwala co 
następuje :

§1

W uchwale Nr 237/XXXVIII/01 z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej wprowadza się następujące zmiany :
1.  §  l  otrzymuje  brzmienie:  „  Ustala  się  najniższe  wynagrodzenie  zasadnicze  dla 

pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie na 
kwotę 950,00 ( dziewięćset pięćdziesiąt złotych)

2. § 2 otrzymuje brzmienie : „ Zatwierdza się wartość jednego punktu w kwocie 5,00 
( pięć złotych) „

§2 Traci moc uchwała 160/XXV/05 Rady 

Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2005 r.

§3 Uchwała 

wchodzi w życie z dniem l czerwca 2008 roku.



UZASADNIENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie 
zasad  wynagradzania  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146 , póz. 1222 ze zm. ) 
kompetencją  Rady  Gminy  jest  ustalenie  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w 
pierwszej  kategorii  zaszeregowania  określonego  w  tabeli  miesięcznych  stawek 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu.

Wobec  powyższego  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  przedstawia  Radzie 
Miejskiej w Gostyninie projekt uchwały, w której proponuje :

1.  najniższe  wynagrodzenie  zasadnicze  w  pierwszej  kategorii  zaszeregowania  w  tabeli 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 950,00 ( dziewięćset 
pięćdziesiąt  złotych )  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r.  w 
sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. ( Dz. U. Nr 171 , 
póz. 1209)

2. wartość jednego punktu na kwotę 5,00( pięć złotych) rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 73, póz. 430 )


