
Projekt 

UCHWAŁA Nr …………… 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
z dnia ………………………….. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw" 
 

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91 d pkt 1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/181/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009r.                

w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw" zmienionej 

uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXXVI/236/2009 z dnia 30 listopada 2009r.                   

i nr VIII/56/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. i nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. (Dz. 

Urz. Woj. Wielk. z 2009r., Nr 95, poz. 1421, zm. z 2010r. Nr 12, poz. 405 i zm. z 2011r. Nr 

234, poz. 3761, z 2015r. poz. 1062) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W podstawie prawnej skreśla się wyrazy: 

 

„i art. 54 ust. 7,”. 

 

2) W załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

a) w § 1:  

- ust. 1 skreśla się wyrazy : „oraz dodatku mieszkaniowego” 

- ust. 2 pkt 1 skreśla się wyrazy: „określone w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.              

o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),” 

- ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Karcie Nauczyciela- rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z późn. zm.).”;  

b) w § 12 skreśla się wyrazy: „ (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)”; 

c) Skreśla się rozdział VI Dodatek mieszkaniowy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2018r. 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 



          UZASADNIENIE DO 

UCHWAŁY Nr …………… 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
z dnia ………………………….. 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków                      

do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw" 
 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 967) organ prowadzący jest zobowiązany określić regulamin 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, który 

podlega uzgodnieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi. 

  Na podstawie art.76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) uchylony został art. 54 ust. 1-4 

oraz ust. 6 -8 ustawy Karty Nauczyciela regulujący dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli.  

W związku z tym dotychczasową treść uchwały należało dostosować do wprowadzonych 

zmian. 

Uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, 

zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 967) oraz poddana konsultacjom z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie zamieszczenia projektu aktu 

prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl),  

w zakładce: „Konsultacje aktów prawa miejscowego”. Organizacje pozarządowe nie wniosły 

uwag. 

Uchwała nie rodzi skutków finansowych. Skutek finansowy w postaci likwidacji 

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli z dniem 01 stycznia 2018r. spowodowała zmiana 

ustawy – Karta Nauczyciela. 

 


