
 

 

Uchwała Nr L/412/2021 
Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 21 grudnia 2021 roku 
 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/143/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki (Dz. U. Woj. Maz.  
z 2019 r. poz. 12973), zmienionej Uchwałą Nr XLII/351/2021 Rady Miejskiej  
w Łomiankach z dnia 26 sierpnia 2021 roku  (Dz. U. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 7787) 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) Rada 
Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 

W załączniku do Uchwały Nr XVII/143/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 
października 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Łomianki, zmienionej Uchwałą Nr XLII/351/2021 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XVII/143/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 roku w sprawie 
ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki, wprowadza 
się następującą zmianę: 
- w § 17 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu „6) Liceum Ogólnokształcącym im. Karola 
Wojtyły w Łomiankach,”. 

§ 2. 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

 

 



 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/143/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki (Dz. U. Woj. Maz.  
z 2019 r. poz. 12973), zmienionej Uchwałą Nr XLII/351/2021 Rady Miejskiej  
w Łomiankach z dnia 26 sierpnia 2021 roku (Dz. U. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 7787) 
 
 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.  
z 2021 r. poz. 1762) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, 
zobowiązany jest do określenia w drodze regulaminu m.in. wysokość stawek dodatków oraz 
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. 

Ponieważ z dniem 1 stycznia 2022 roku Gmina Łomianki będzie organem prowadzącym dla 
Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach, zgodnie z porozumieniem 
zawartym z Powiatem Warszawskim Zachodnim, na podstawie Uchwały Nr 
XXXVI/311/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie 
przejęcia od Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadania z zakresu właściwości powiatu, 
dotyczącego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach 
oraz nieodpłatnego przejęcia od Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości 
stanowiącej działkę ew. nr 224 w obrębie Łomianki Dolne, nauczycieli zatrudnionych  
w Liceum będzie obowiązywał Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Łomianki, przyjęty Uchwałą Nr XVII/143/2019 Rady Miejskiej  w Łomiankach z dnia 
24 października 2019 roku.  

W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie w § 17 ww. Regulaminu, w którym 
znajdują się uregulowania dotyczące dodatku miejskiego dla nauczycieli, dodatkowej 
jednostki jaką jest Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach.  

Przedstawiony projekt uchwały został przedstawiony do uzgodnienia związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli, tj. Związkowi Nauczycielstwa Polskiego – Zarządowi Oddziału 
Warszawa Bielany-Żoliborz-Łomianki oraz Niezależnemu Samorządnemu Związkowi 
Zawodowemu „Solidarność” Region Mazowsze, Sekcja Oświaty i Wychowania.  

ZNP zaopiniował projekt pozytywnie, a NSZZ „Solidarność” nie zgłosiło uwag do projektu 
uchwały.  

W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje bez zmian. 

Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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