UCHWAŁA NR XVI/91/19
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 30 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca
2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1287 )
oraz art. 30 ust 6 i ust. 6a w związku z art. 91 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j.
Dz.U. 2018., poz. 967, poz. 2203, poz. 2245, z 2019 r. poz. 730) po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi
Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXII/127/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne zmienionego Uchwałą Nr
XXXVI/234/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 lipca 2014 r. oraz uchwałą nr XVIII/98/16 Rady Gminy
Poświętne z dnia 29 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub inne
stanowisko przewidziane w statucie szkoły i wychowawcy klasy oraz opiekunowi stażu, przysługuje
dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stanowisko
Dyrektor szkoły
Dyrektor punktu przedszkolnego lub przedszkola
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Wychowawca klasy

Miesięcznie w zł.
od 500 do 1700
od 200 do 600
od 200 do 800
300

Opiekun oddziału przedszkolnego
Opiekun stażu

300
50

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 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 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Uzasadnienie
Na podstawie art.30 ust.6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 191) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego uwzględniając
przewidywaną strukturę zatrudnienia określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
w drodze regulaminu wysokość dodatków :
- za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz warunki pracy
-szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw,
- wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia
nauczycieli odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej
średnim wynagrodzeniom nauczycieli kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie
budżetowej.
Zgodnie z art.30 ust.6a zmiany do regulaminu podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
nauczycieli..
Nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych
innych ustaw pkt 12) wprowadza zmianę w zakresie dodatku za wychowawstwo, a mianowicie
nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek
funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokość dodatku wynosi 300 zł."
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.
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