
                                UCHWAŁA NR XXIII/ 142 /2008
         RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
                 

                                                           z dnia 11 sierpnia 2008r.

w sprawie  wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych samorządu gminnego.
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271,  Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 175, 
poz.1457, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) 
oraz na podstawie § 3 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. Nr 146, poz.1222, z 2005r. Nr 160, poz.1343, z 2006r. 
Nr 38, poz.261 i z 2008r. Nr 73, poz.430 ), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje :

§ 1. Akceptuje  się wartość jednego punktu w kwocie 5,00 zł dla ustalenia miesięcznej 
stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych samorządu gminnego:

          1) Ośrodek pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
          2) Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
          3) Jednostki działające w zakresie oświaty (dot. pracowników nie będących nauczycielami) :

    - Zespół Szkół im.Ks.Abpa Antoniego Baraniaka w Mchach
    - Gimnazjum im.Dr.Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp.
    - Szkoła Podstawowa im.Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
    - Szkoła Podstawowa im.Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
    - Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
    - Szkoła Podstawowa w Chrząstowie
    - Szkoła Podstawowa we Włościejewicach
    - Przedszkole w Książu Wlkp.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. oraz kierownikom 
jednostek wymienionych w § 1 uchwały.

§ 3.Traci moc uchwała nr XXXIV/207/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
7 listopada 2005r. w sprawie wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
samorządu gminnego.

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

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                          w Książu Wlkp

                                               /-/  Paweł Walkowiak



          Uzasadnienie

do uchwały nr XXIII/ 142 /2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 sierpnia 2008r.

Stawkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych określa pracodawca jako sumę ustalonego przez Radę Miejską 
w Książu Wlkp. najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania 
w tabeli oraz iloczynu liczby punktów i wartości jednego punktu w złotych.

Wartość jednego punktu w wysokości 5 zł mieści się w możliwościach finansowych 
pracodawcy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

                                                                                                                Burmistrz 
                                                                                                      Książa Wielkopolskiego
                                                                                                          /-/Teofil Marciniak


