Uchwała Nr XXXIII/448/01
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC
z dnia 26 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w
złotych dla pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr
13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zm. / , w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
/Dz.U. Nr 61 poz. 708/.
Rada Miejska Katowic
uchwala:
1. Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania do
zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach-wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w
dniu 29.04.1997 r. pod nr U- MCLXXVII/97-określone w tabeli miesięcznych stawek
wynagrodzenia w wysokości 600 zł.
2. Zaakceptować wartość jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego w wysokości 4,50 zł. Wyliczenie wartości punktu stanowi załącznik do uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowic.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy wynagrodzeń od 01 stycznia 2001 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Katowic
/-/ Wojciech Boroński

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/448/01
Rady Miejskiej Katowic
z dnia 26.03.2001 r.
Wyliczenie wartości punktu
1.
2.
3.
4.

Planowany fundusz płac na 2001 r. 18 958 000 zł
Planowany fundusz płac na jeden miesiąc 1 579 833 zł
Planowane przeciętne zatrudnienie 814 etatów
Najniższe dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze z I kat. zaszeregowania wynosi 600 zł

Wyliczenia
a/ najniższe wynagrodzenie 600 zł x 814 etatów 488 400 zł
b/ wynagrodzenie pracowników młodocianych 2 246 zł
c/ dodatki funkcyjne 19 946 zł
d/ dodatki za wysługę lat 162 955 zł
e/ premia 369 200 zł
f/ gratyfikacje jubileuszowe 42 500 zł
g/pozostałe dodatki /zmianowe, dyżury domowe, za dod.
Czynności dla kierowców, szkodliwe/ 10 861 zł
=================== RAZEM 1 096 108 zł

fundusz płac do wyliczenia wartości punktu 483 725 zł
łączna ilość punktów 108 440
Wartość jednego punktu 483 725 zł : 108 440 = 4,46 zł
Przewodniczący
Rady Miejskiej Katowic
/-/ Wojciech Boroński

