
 
 

UCHWAŁA Nr XVIII/110/08 
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Wodociągów 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad 
wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z 
dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), 

Rada Gminy i Miasta  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w kwocie – 5,40 złotych 
 
§ 2 Traci moc § 1 pkt 9-10 uchwały nr 89/2000 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2000 roku w 
sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu do opracowania tabeli miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu gminy. 
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów. 
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie wynagradzania pracowników 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, tabele miesięcznych kwot 
wynagrodzenia zasadniczego sporządza pracodawca. 
Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii 
zaszeregowania ustala rada gminy i miasta. Wartość jednego punktu ustala rada w porozumieniu z pracodawcą.  
 

 

Przewodniczący   
Rady Gminy i Miasta  
Zofia Warda  


