
Uchwała Nr MU.W.ZOPS.
Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia .^.sS^sW ..?0̂ 8 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2007 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu 
wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia, a także 
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
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; 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; z 2003 r.
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) w związku
z art. 30 ust. 6 i ust. 10, art. 49 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674; zm. z 2006 r. Nr 170 poz. 1218;
Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158
poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/97/2007 Rady Powiatu Łowickiego z 
dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Łowicki, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora 
szkoły - Zarząd. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach 
środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły, z 
uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny ustala się w wysokości:
1) dla dyrektora szkoły/placówki -  od 1% do 20% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem 
pedagogicznym, przyjętego w rozporządzeniu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego na jeden etat kalkulacyjny dyrektora.
2) dla nauczycieli -  od 1% do 3% minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela zgodnie z jego kwalifikacjami i stopniem awansu zawodowego, zatrudnionego w 
wymiarze 0,5 etatu i powyżej w szkole lub placówce oświatowej z wyłączeniem dyrektora 
szkoły/placówki.”



2) w §12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 3. Nagrody nauczycielom przyznają:
a) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt a) -  dyrektor,
b) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt b) — Zarząd.”

§ 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
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U z a s a d n i e n i e

W związku z błędnym zapisem §5 ust. 1 odnośnie przyznawania dodatku 
motywacyjnego dla nauczycieli w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 
nieprecyzyjnego określenia w §5 ust, 2 pkt 2 wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zgodnie z jego kwalifikacjami 
i stopniem awansu zawodowego, zatrudnionego w wymiarze 0,5 etatu i powyżej 
w szkole lub placówce oświatowej z wyłączeniem dyrektora szkoły/placówki 
oraz w związku z błędnym zapisem §12 ust. 3 odnośnie przyznawania nagród 
dla nauczycieli przez dyrektora oraz dla dyrektorów przez Zarząd 
po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zachodzi konieczność zmiany 
uchwały Nr XIII/97/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2007 r. 
w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia, a także 
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Łowicki.


