
STAR03WO PONIATOWE W ŁCmC^J
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskicgo '^0

tel. (46) 811 53 00
e-mail: gtarostwo@powiat.lowicki.pl

BR.0003.21.2021
Łowicz, 11 stycznia 2022 r.

Pani
Katarzyna Słoma
Radna Powiatu Łowickiego

Pan
Krystian Cipiński
Radny Powiatu Łowickiego

W odpowiedzi na interpelację Państwa Radnych z dnia 16 grudnia 2021 r. (data wpływu
do Starostwa Powiatowego w Łowiczu - 20 grudnia 2021 r.) w sprawie podwyżek
wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek
organizacyjnych w roku 2022 uprzejmie informuję, iż w projekcie budżetu Powiatu
Łowickiego na 2022 r. zabezpieczone są środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń
pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych, jak co roku
od kilku lat na poziomie 5% oraz na podwyżki wynagrodzeń związane ze wzrostem
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednocześnie informuję, iż podwyżki wynagrodzeń o 5% obejmują wynagrodzenie
brutto pracowników, a obok tego należy zabezpieczyć jeszcze środki finansowe na pokrycie
kosztu pracodawcy związanego z wynagrodzeniem.
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