
Uchwała Nr Xl|
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia i ?  ¿20/$v.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych 
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Łowicki

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2019 r. poz. 511) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 i art. 91 d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 
z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) Rada Powiatu 
Łowickiego uchwała co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki 
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Łowicki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 4210), wprowadza się 
następujące zmiany:

ł ) w §  1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wysokość dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu 
sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
przyznawania tych dodatków;”,
b) skreśla pkt 4.

2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„Dodatek motywacyjny ustala się w wysokości od 100,00 do 3 000,00 zł.”.

3) w § 8 ust.l otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielowi, o którym mowa § 5 pkt 1 rozporządzenia, przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości, określonej w poniższej tabeli:



Tabela dodatków funkcyjnych

L.P. Stanowisko kierownicze Wysokość 
dodatku 
(miesięcznie 
w złotych)

Dyrektor szkoły, z wyłączeniem dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu, dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi i dyrektora Poradni 
Psychologiczno — Pedagogicznej w Łowiczu, liczącej:
- do 10 oddziałów 700

1. - od 11 do 15 oddziałów 800

- od 16 do 20 oddziałów 900

- od 21 do 25 oddziałów 1 000

- od 26 do 30 oddziałów 1 100

-od 31 i więcej oddziałów 1 200

2. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Łowiczu

800

3. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi 800

4. Dyrektor Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Łowiczu 700

5.

Wicedyrektor szkoły, Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, Wicedyrektor Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi i Wicedyrektor 
Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Łowiczu

500

6. Kierownik szkolenia praktycznego w szkole 400

7. Kierownik internatu w szkole 400

8. Kierownik do spraw grup wychowawczych w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi

400

4) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wychowawca klasy -  300,00 zł;”

5) w § 14:
a) ust. 7 pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie:
,,b) dyrektor komórki właściwej do spraw edukacji w Starostwie Powiatowym w Łowiczu”,
b) ust. 7 pkt 2 lit b otrzymuje brzmienie:
,,b) dyrektor komórki właściwej do spraw edukacji w Starostwie Powiatowym w Łowiczu”,
c) ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dyrektor komórki właściwej do spraw edukacji w Starostwie Powiatowym w Łowiczu”,



d) ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) o „Nagrodę Starosty”- do komórki właściwej do spraw edukacji w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu;”.

6) uchyla się Rozdział 8 Zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
dla nauczycieli.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Uzasadnienie

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw wprowadzona została zmiana dotycząca dodatku z tytułu sprawowania funkcji 
wychowawcy. W związku z tym zachodzi konieczność uzupełnienia zapisów regulaminu 
wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki w tym zakresie. 
Zmianie ulega również zapis dotyczący wysokości dodatku motywacyjnego.
Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2203 z późn. zm.) wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela. Uchylone zostało prawo nauczycieli do dodatku mieszkaniowego, 
a tym samym uchylona została delegacja ustawowa do określenia przez organ prowadzący 
szkoły będący jednostką samorządu terytorialnego wysokości nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania. Dlatego 
zasadnym jest uchylenie pkt-u 4 oraz Rozdziału 8 regulujących te kwestie w regulaminie 
wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki stanowiącym załącznik 
do Uchwały Nr XXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. 
W związku z zamiarem utworzenia stanowiska wicedyrektora w Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej zachodzi konieczność określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla 
wicedyrektora Poradni. Ponadto zapisy uchwały ulegają zmianie, gdyż na mocy Uchwały 
Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, z dniem 01 lutego 2019 r. przestał 
istnieć Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


