
 
 

Uchwała nr L/427/06 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 29 czerwca 2006 roku  

 
w sprawie: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 

jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych                          
w jednostkach organizacyjnych. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkit 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2O02r. Nr 23, 
poz, 220, Nr 62 poz. 558, Ńr  113  poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,                 
Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 20O5r. Nr 172 poz 1441) oraz § 2 i, § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r, w sprawie zasad wynagradzanie pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146 poz. 1222, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 160 poz. 
1343, Dz. U. z 2006r. Nr 38 poz. 261) 
 

uchwala si ę, co nast ępuje:  
 
§ 1  
Przyjmuje się jako wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 
zaszeregowanie minimalne wynagrodzenie za pracę określone na podstawie ustawy 
z dnia 10 października 2002 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (Dz. U. z 2002r. 
Nr 200 poz. 1679, z 2004r. Nr 240 poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157 poz. 1314). 
 
§ 2 
1. Przyjmuje się jako wartość punktu kwotę .„3,45 zł" 
2. Wartość punktu ustalono w § 2 pkt 1 jest podwyższona o średnioroczny wskaźnik 

wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej określoną corocznie w 
ustawie budżetowej. 

 
§3 
Traci moc uchwala Nr XXIV/184/2000 Rady Miejskie] w Drezdenku z dnia                          
24 października 2000r. w sprawie; ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, oraz zmiany: Uchwała                     
Nr XXXII/257/2001 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2001r., Uchwała 
Nr XXIII/168/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 maja 2004r. i Uchwala                      
Nr XXIV/178/2004 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 czerwca 2004r. 
 
§4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 
 
§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 
Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad 
wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych    
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 61 poz. 
708 z 2001r. z późniejszymi zm.) zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego                       
do podjęcia nowych uchwał w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w oparciu o Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego 
Dz. U. Nr 146, poz., 1222 z późn. zm.). 
 


