
UCHWAŁA NR XII/116/2019
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 30 ust. 6 i art. 91d 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 2019 r. poz. 730 i 1287) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr LV/626/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 
2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4682) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 1 w tabeli nr 1 w lp. 1 i 2 wykreśla się słowo: „ponadgimnazjalnej”,

2) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wychowawcy klasy – przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
300,00 zł miesięcznie;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1287) wprowadziła zmianę do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
polegającą na dodaniu art. 34 a, który ustalił minimalną wysokość dodatku przysługującego nauczycielowi,
któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł.

W przyjętym uchwałą nr LV/626/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2018 r.
regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Łódzki Wschodni ustalona została wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy
klasy w kwocie 150 zł. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie zapisów ww. regulaminu
do obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. prawa w tym zakresie.

Proponuje się ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielowi, któremu
powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w kwocie 300 zł.

Z uwagi na fakt, że przepis art. 34 a ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., celowym jest
ustalenie mocy obowiązującej przedmiotowej uchwały od dnia 1 września 2019 r.

Wprowadzenie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli wymaga uzgodnienia
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, czyli Międzyregionalną Sekcją Oświaty
i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i takie
uzgodnienie zostało dokonane.
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