
UCHWAŁA NR XXIII/444/04
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 czerwca 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach 
pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, 
z 2004 r. Nr 102 poz.1055) oraz art.12 pkt.11 w zw. z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, z 2002 r. 
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 
poz.1806, z 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055) oraz §2 pkt.2 i §3 ust.3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania 
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz.708, z 2001 r. Nr 34 
poz.393, z 2002 r. Nr 210 poz.1785); Rada Miasta Szczecina, uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIV/929/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 
października 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach 
pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina 
wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę „620 złotych” zastępuje się kwotą „720 złotych”,

b) kwotę „450 złotych” zastępuje się kwotą „520 złotych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


