
 

 

    U C H W A Ł A   N R ...................................... 

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia ............................................ 

w sprawie przyznania  

dodatku specjalnego dla Starosty Łowickiego 

 
 
            Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, zm. Dz. U. z roku 2002 r.  
Nr 113 poz. 984, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 214 poz. 1806), § 20 ust. 2 Statutu Powiatu Łowickiego 
stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr III/11/98 z dnia  
28 grudnia 1998 r. (Dz. U. Woj. Skierniewickiego Nr 23 poz. 272 z dnia 31 grudnia 1999 r.), 
zmieniony uchwałą Nr XVIII/93/2000 z dnia 29 marca 2000 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 57  
poz. 316 z dnia 02 maja 2000 r.), uchwałą Nr XXXIII/184/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r.   
(Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 49, poz. 1161 z dnia 01 marca 2002 r.) i uchwałą Nr IV/24/2002  
z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 29 poz. 305 z dnia 17 lutego 2003 r.)  
oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad 
wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych  
w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 
264, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 47 poz. 448) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:  

 
    

                            
     § 1    Z dniem 01 września 2004 roku przyznaje się Staroście Łowickiemu:  

                       
                - dodatek specjalny w wysokości   20 %                          -    1.247,00 zł                             
                  łącznie wynagrodzenia zasadniczego  
                  i dodatku funkcyjnego miesięcznie                 
 
                  (słownie złotych: tysiąc dwieście czterdzieści siedem zł) 

 
 
 
     § 2    Wykonanie uchwały  powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Łowickiego. 

 
 

 
     § 3   Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  

              01 września 2004 roku. 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Uchwałą Nr XI/77/2003 z dnia 30 września 2003 roku Rady Powiatu Łowickiego 

w sprawie zmiany składników wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego przyznano 

dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego tj. 1 247,00 złotych brutto na czas określony od dnia 01 września 2003 roku 

do dnia 31 sierpnia 2004 roku. 

         W związku z powyższym i zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 

lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych 

pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 ze zm.) od dnia 01 

września 2004 roku Staroście Łowickiemu przysługuje dodatek specjalny w kwocie 

wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczalnej 40 % łącznie wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny Staroście Łowickiemu należy 

przyznać od dnia 01 września 2004 roku dodatek specjalny w wysokości 1 247,00 zł 

miesięcznie.   

 
 
 
 
 
 
  

           

 


