
UCHWAŁA Nr XXXIV/320/2006 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 15 marca 2006 roku 

 w sprawie zatwierdzenia najni�szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej 
kategorii zaszeregowania i warto�ci jednego punktu do ustalenia tabel miesi�cznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym 

Szkół w Sandomierzu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz § 2 pkt.2 i § 3 ust. 4 
rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania  
pracowników samorz�dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 
samorz�du terytorialnego (Dz.U. z 2005 r, Nr 146, poz. 1222)  

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nast�puje: 

§ 1. 

Ustala si� z dniem 1 marca 2006 r. najni�sze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii 
zaszeregowania w wysoko�ci 900,00 złotych (słownie: dziewi��set złotych) oraz warto�� 
jednego punktu w wysoko�ci 7,00 złotych (słownie: siedem złotych) jako warunki 
podstawowe, niezb�dne do ustalenia tabel miesi�cznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Sandomierzu. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza si� Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 
Szkół w Sandomierzu. 

§ 3. 
 Z dniem wej�cia w �ycie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr  XXVI/245/2005 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia najni�szego 
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i warto�ci jednego 
punktu do ustalenia tabel miesi�cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Miejskim 
Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Sandomierzu. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski    

 

 



U Z A S A D N I E N I E 
 

 Na mocy powołanego w uchwale rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia  
2 sierpnia 2005 roku zostały okre�lone zasady wynagradzania pracowników samorz�dowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorz�du terytorialnego. Przepisy te stosuje 
si� do pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w 
Sandomierzu. 

W my�l przepisów rozporz�dzenia do kompetencji rady gminy nale�y ustalenie 
najni�szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, okre�lonego w 
tabeli miesi�cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. 

Miesi�czne stawki wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach 
zaszeregowania stanowi� sum� najni�szego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu 
liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii. 

Warto�� jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z rad� gminy. 
  
 Zmiana warto�ci najni�szego wynagrodzenia zasadniczego dla I kategorii 
zaszeregowania, jak równie� zmiana warto�ci jednego punktu dla pracowników ZEAS 
spowodowana jest zmian� przepisów prawa reguluj�cych sposób ustalania i wysoko�ci 
wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych samorz�du terytorialnego. Aktualnie 
obowi�zuje rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorz�dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
samorz�du terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222), za� obowi�zuj�c� aktualnie uchwał� w 
sprawie ustalenie warto�ci jednego punktu oraz najni�szego wynagrodzenia dla 
pracowników ZEAS rada Miasta podj�ła na podstawie obowi�zuj�cych w tym czasie 
przepisów z roku 2000, obecnie uchylonych. 
 
 Ponadto wyst�puje istotna rozbie�no�� pomi�dzy obowi�zuj�cym w ZEAS 
najni�szym wynagrodzeniem stanowi�cym kwot� 790 zł a kwot� minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego ustalon� w rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 13 wrze�nia 
2005 r, w sprawie wysoko�ci minimalnego wynagrodzenia za prac� w roku 2006, które w 
roku 2006 wynosi 899,10 zł. 

 
W zwi�zku z powy�szym konieczne jest podj�cie przez Rad� Miasta Sandomierza 

niniejszej uchwały. 
 


