
UCHWAŁA NR XXVII/238/2017
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy 
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2017 r. poz 1189) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli, Rada 
Gminy uchwala, co następuję:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawanie 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. Nr 116, poz. 3340,  ust. 1 w § 5  otrzymuje 
brzmienie:

„§ 5. 1.  Nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły przysługuje

dodatek funkcyjny w następującej wysokości:

1)  Dyrektor szkoły liczącej do 10 oddziałów - od 25% do 60% kwoty bazowej,

2)  Dyrektor szkoły liczącej od 11 do 16 oddziałów - od 35% do 70% kwoty bazowej,

3)  Dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów - od 45% do 80% kwoty bazowej.

4)  Wicedyrektor szkoły - od 25% do 60% kwoty bazowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz 1189)

wynagrodzenie nauczycieli składa się z :

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw:

4) nagród oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego

funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

Z treści artykułu 6a ust. 6 w/w ustawy wynika kompetencja dla organu prowadzącego do ustalania

wysokości stawek tych dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania. W naszej gminie wysokość

stawek tych dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania określone są Uchwałą Rady Gminy

Stanisławów Nr XXV/138/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r..

W związku z wchodzącymi od 1 września 2017 r zmianami organizacyjnymi w szkołach powodującymi

wzrost liczby oddziałów istnieje konieczność zmian w § 5 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXV/138/09.

Projekt uchwały został uzgodniony z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oddział w Mińsku

Mazowieckim.
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