
UCHWAŁA Nr XII / 87 / 2007 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia  28 grudnia 2007 roku 
 

w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 
jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek oświatowych nie będących 

nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych  
i przedszkolach 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) 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, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343 i z 2006 r.  Nr 38, poz. 261) w związku z 
art. 5d ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 
1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, 
poz. 818) 

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się najniŜsze wynagrodzenie zasadnicze pracowników nie będących nauczycielami 
zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach Gminy Polska 
Cerekiew w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego w 
wysokości 670,00 zł (brutto). 

§ 2 
Wartość jednego punktu do określenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników, o których mowa w § 1 ustala się w porozumieniu z pracodawcą  w wysokości 
4,50 zł. 

§ 3 
Traci moc uchwała nr X/78/99 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 grudnia 1999r. w 
sprawie najniŜszego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych w celu 
sporządzenia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek oświatowych nie 
będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach oraz uchwała nr X/79/99 Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie najniŜszego wynagrodzenia 
oraz wartości jednego punktu w złotych w celu sporządzenia stawek wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników jednostek oświatowych nie będących nauczycielami 
zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                        Jerzy Kołeczko 

 


