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Zarządu Pęwiatu Łowickiego
z dnia ....^....[A.QLCh............. 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 315/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 sierpnia
2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
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Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. póz. 920) oraz § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018 r. póz. 1574, z 2019 r. póz. 1650) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co
następuje:

§1. W Uchwale nr 315/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.
zmienionej Uchwałą nr 742/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego § l otrzymuje
brzmienie:

„§1. Ustala się dla każdego eksperta biorącego udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynagrodzenie
w wysokości:

l) 100,00 zł brutto - jeżeli mieszka na terenie Powiatu Łowickiego;
2) 150,00 zł brutto - jeżeli mieszka poza Powiatem Łowickim w odległości do 50 km;
3) 200,00 zł brutto - jeżeli mieszka poza Powiatem Łowickim w odległości powyżej 50 km.

^~\ §2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Starosta Łowicki- Marcin Kosiarek

Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk

Członek Zarządu -Janusz Michalak
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Uzasadnienie

Zgodnie z §14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018
r. póz. 1574, z 2019 r. póz. 1650) organ, który powołał komisję egzaminacyjną, zapewnia jej
obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

Niniejsza uchwała zwiększa wynagrodzenie dla ekspertów za udział w pracach
komisji ćgzaiuinacyjnych dla nauczycieli ubiegających się G awans na stopień nauczyciela
mianowanego, w celu zachęcenia ekspertów do udziału w pracach ww. komisji w Powiecie
Łowickim.


