
Uchwała N r ..
Rady Powiatu Łowickiego

z d n i a ?.. .2005 ro k u

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 
zaszeregowania i zaakceptowania wartości jednego punktu 
w złotych stosowanych w systemie wynagradzania pracowników 
nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. -  
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm. z 2002 r. 
Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; zm. z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568; 
zm. z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055) oraz §2 pkt 2 i §3 ust. 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. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222; 
zm. z 2005 r. Dz.U. Nr 160 poz. 1343; z 2006 r. Dz.U Nr 38 poz. 261) 
Rada Powiatu Łowickiego uchwala co następuje:

§1. 1. Uzgadnia się, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Łowicki:

1 )  1 Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu,
2) II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu,
3) III Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu,
4) Zespole Szkół Licealnych w Zdunach,
5) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu,
6) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Łowiczu,
7) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu,
8) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu,
9) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie,
10) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu,
11) Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi,
12) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu,

najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania 
w wysokości 700 zł.



2. W jednostkach wymienionych w ust. 1 akceptuje się wartość jednego punktu 
w wysokości -  3,00 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§3. Traci moc uchwała Nr XXVII/144/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
31 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kat. zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego 
punktu w złotych stosowanych w systemie wynagradzania pracowników nie 
będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Łowicki, zmieniona uchwałą 
Nr XVIII/117/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXVII/144/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
31 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości 
jednego punktu w złotych stosowanych w systemie wynagradzania 
pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e

Na mocy 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 z późn. zm.) Uchwałą Rady 
Powiatu Łowickiego Nr XXVII/144/2001 z dnia 31 stycznia 2001 r., zmienioną 
następnie Uchwałą Nr XVIII/117/2004 z dnia 26 maja 2004 r. zostało ustalone 
najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w systemie 
wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

W związku z tym, iż ww. Rozporządzenie utraciło moc, a §3 ust. 4 
obowiązującego obecnie 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.), nakłada na 
pracodawcę obowiązek ustalania wartości jednego punktu w złotych, stosownie 
do swoich możliwości finansowych, w porozumieniu odpowiednio z radą 
gminy, radą powiatu lub sejmikiem województwa zachodzi konieczność 
podjęcia Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w przedmiotowej sprawie.


