
UCHWAŁA NR LVI/1051/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 15 maja 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach 
pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina 
oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek przeliczenia wartości punktu

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, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 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, Dz. U. 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, Dz. U.
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) i § 3 ust. 4 i 5 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, Nr 160 poz. 1343); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, 
placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych (warsztatach 
szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina (zm. Uchwała Nr XXIII/444/04
z dnia 28 czerwca 2004 r.) w załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szkoły i placówki oświatowe zbiorczo 3,50 zł”,
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedszkola publiczne zbiorczo 3,00 zł.”

§ 2. Ustala się następujące zasady zmiany warunków wynagradzania dla pracowników 
niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, 
przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach 
zawodowych Miasta Szczecina wynikającej ze wzrostu wartości jednego punktu w złotych:
1) na skutek przeliczenia wartości punktu zmiana warunków wynagrodzenia pracowników 

może nastąpić poprzez:
a) ustalenie wartości wynagrodzenia zasadniczego dla każdej kategorii wynikającej z 

przeliczenia wartości punktu,
b) zmianę kategorii zaszeregowania pracownika w ramach zaszeregowania  

ustalonego dla danego stanowiska,
c) ustalenie wysokości miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, w  ten 

sposób, że wysokość miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego po 
przeliczeniu wartości punktu może być wyższa lub niższa od kwoty ustalonej dla 



danej kategorii, nie więcej jednak niż o 10%. Podwyższenie lub obniżenie nie 
więcej niż o 10% nie dotyczy najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

2) Przeliczenie wartości punktu nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia 
zasadniczego pracownika.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Pozostałe postanowienia 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 niebędących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach 
pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina nie 
ulegają zmianie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


