
Uchwała Nr …………..
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia ………………….

w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  obowiązującego  
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 2 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dla  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych
Miasta Kalisza ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w 
wysokości 770 zł.

2. Przepis ust.  1 nie  dotyczy pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,  do 
których  nie  mają  zastosowania  przepisy rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia 2  sierpnia 
2005  r.  w  sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLIV/672/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2006r.  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4.

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



Uzasadnienie
do uchwały Nr………..…… Rady Miejskiej Kalisza z dnia ………….………

w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  obowiązującego  
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad 
wynagradzania  pracowników samorządowych  zatrudnionych  w jednostkach  organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada 
Miejska ustala kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania 
dla jednostek organizacyjnych miasta.

W chwili obecnej najniższe wynagrodzenia zasadnicze – określone uchwałą Nr XLIV/672/2006 
Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  27  kwietnia  2006r.  w  sprawie  ustalenia  najniższego 
wynagrodzenia  zasadniczego  obowiązującego  w  jednostkach  organizacyjnych  jednostek 
samorządu terytorialnego - wynosi 700 zł.

Uwzględniając  wskaźnik  inflacji  oraz  w  związku  z  ustaleniem  nowego  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 stycznia 2008r. , w wysokości 1 126 zł istnieje 
uzasadniona potrzeba zmiany najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
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