
Uchwała Nr 340/XXXV/2006 
Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 29 marca 2006 roku 

 
 
w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia zasadniczego 

w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz porozumienia w przedmiocie 
warto�ci jednego punktu stanowi�cego podstaw� do ustalania 
wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych powiatu kłobuckiego 
 
 

 
Na podstawie § 2 pkt. 2 oraz § 3 ust. 4 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 
2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz�dowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz�du terytorialnego 
(Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz.1222 z po�n. zm.) 

 
 

uchwala si�, co nast�puje: 
 
 

§ 1. 
Ustala si� najni�sze wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania 
w wysoko�ci 600,00 zł (słownie: sze��set zł) dla jednostek organizacyjnych powiatu  
kłobuckiego. 

 
            

§ 2. 
Ustala si� warto�� jednego punktu stanowi�cego podstaw� do ustalenia 
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nast�puj�cych jednostek 
organizacyjnych powiatu kłobuckiego w wysoko�ci: 

1. Powiatowy Zarz�d Dróg     - 6,41 zł 
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   -  5,00 zł 
3. Powiatowy Urz�d Pracy    -  4,50 zł 
4. Dom Dziecka     - 4,10 zł    

         
 

§ 3. 
Ustala si� warto�� jednego punktu stanowi�cego podstaw� do ustalenia 
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracyjnych i obsługi 
zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych:   

1. Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku w wysoko�ci   - 5,00 zł 
2. Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku w wysoko�ci   - 5,00 zł 
3. Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku w wysoko�ci   - 6,00 zł 
4. Zespole Szkół w Krzepicach w wysoko�ci    - 6,00 zł 
5. Zespole Szkół w Wale�czowie w wysoko�ci    - 5,00  zł 
6. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysoko�ci  -  5,00 zł 

 
 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza si� Staro�cie Kłobuckiemu i kierownikom jednostek 
organizacyjnych powiatu kłobuckiego. 

§ 5. 



 2

Traci moc uchwała Nr 133/XIII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 
2004 roku w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej  
kategorii zaszeregowania oraz porozumienia w przedmiocie warto�ci jednego punktu 
stanowi�cego podstaw� do ustalania wynagrodzenia dla pracowników 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu kłobuckiego.       
 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia z moc� obowi�zuj�c� od 1 stycznia 2006 
roku  

 
 


