UCHWAŁA NR XXXVIII/354/18
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 12 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
Na podstawie art. 30 ust. 6, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.
Dz. U. z 2018r. poz. 967) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Sicienku oraz Zarządem Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy, uchwala się, co
następuje:
§ 1. W "Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Sicienko" stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/252/17 Rady Gminy
Sicienko z dnia 28 czerwca 2017r. (dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 6.07.2017r. poz. 2822) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 5 ust. 2 wiersz oznaczony lp. 2 w tabeli otrzymuje brzmienie:
Lp.
2.
a)
b)

Stanowisko:
Wicedyrektor szkoły:
liczącej powyżej 200 uczniów
liczącej do 200 uczniów

Wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie:
450 zł
250 zł

2) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - za dany miesiąc i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych
obowiązków."
3) w § 5 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: "11. Kwotę przysługującego dodatku funkcyjnego
"wychowawca klasy" i "opiekun stażu" zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,50 zł
pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego."
3) uchyla się rozdział 7 pn. "nauczycielski dodatek mieszkaniowy".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko i dyrektorom szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko
Marek Nadolny
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący
jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw; wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia. Art. 91 d
pkt. 1 stanowi, że zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 30 ust. 6 wykonuje rada gminy.
Niniejszą uchwałą wprowadzono następujące zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli:
uwzględniono wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów szkół liczących do 200 uczniów (tzw.
"małych" szkół, w których nie ma 12 oddziałów i obowiązku powoływania wicedyrektorów); zmieniono zapisy
§ 5 ust. 6 - tak, aby w przypadku zastępstwa dodatek funkcyjny przysługiwał od miesiąca następującego po
miesiącu powierzenia stanowiska kierowniczego, a nie jak do tej pory po upływie dwóch miesięcy; ustalono
zasady zaokrąglania stawek dodatków za wychowawstwo klasy i opiekuna stażu oraz uchylono rozdział
dotyczący zasad ustalania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, albowiem ten składnik wynagrodzenia
został uchylony z dniem 01.01.2018r.
Projekt uchwały został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Sicienku oraz
Zarządem Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy.
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