
UCHWAŁA NR XIV/89/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/228/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                               
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 30 ust 6 pkt 1, art 6a, art. 34a w związku z art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz 
z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada 
Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. w uchwale Nr XLI/228/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12 września 
2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia (Dz. Urz. z 2018 r. poz 5003; zmiana Dz. Urz. z 2018 r. poz. 6072), zmienia się zapis § 
5 ust. 4 punkt 1, który otrzymuje brzmienie: „1) za sprawowanie wychowawstwa klasy - w minimalnej wysokości 
wynikającej z obowiązujących przepisów prawa - art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

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

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw -
art. 1 pkt 12 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) wprowadziła z dniem 1 września 2019 r. nowy zapis do Karty
Nauczyciela, w postaci art. 34a ust.2 określający minimalną wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu
sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł. Wobec powyższego dotychczasowy zapis
w regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski
regulujący tą kwestię stał się nieaktualny, gdyż wynosił on 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
stażysty z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym tj. 177,66 zł.

Z uwagi na powyższe należy dostosować regulamin wynagradzania nauczycieli do obowiązujących
przepisów prawa.

Zmiany w regulaminie zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli - związki
zawodowe nie wniosły uwag .
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