UCHWAŁA NR X/86/19
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 28 sierpnia 2019 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 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 967, poz. 2245, z 2019 r. poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), 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 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 2822, z 2018 r. poz. 4637)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 2 wiersz oznaczony lp. 1 a) i 1 b) w tabeli otrzymuje brzmienie:
1.
a)
b)

Dyrektor szkoły:
liczącej powyżej 200 uczniów
liczącej do 200 uczniów

1.500 zł
1.200 zł

2) w § 5 ust. 2 wiersz oznaczony lp. 1 c) w tabeli skreśla się;
3) w § 5 ust. 2 wiersz oznaczony lp. 2 w tabeli otrzymuje brzmienie:
2.
a)
b)

Wicedyrektor szkoły:
liczącej powyżej 200 uczniów
liczącej do 200 uczniów

500 zł
250 zł

4) w § 5 ust. 2 wiersz oznaczony lp. 3 w tabeli otrzymuje brzmienie:
3.

w minimalnej wysokości określonej w ustawie Karta
Wychowawca klasy (bez względu na wymiar czasu
Nauczyciela
pracy)

5) w § 5 ust. 2 wiersze oznaczone lp. 3 a) do 3 d) w tabeli skreśla się.
§ 2. Dodatek funkcyjny w wysokości określonej w § 1 pkt. 1 i 3 w roku szkolnym 2019/2020 przysługuje od
miesiąca następującego po miesiącu wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko i dyrektorom szkół.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko
Arkadiusz
Kazimierz Szczepaniak
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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.
Od 1 września 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) minimalna wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu
sprawowania funkcji wychowawcy klasy wynosi 300 zł - art. 34a. W związku z tym należało dostosować
regulamin wynagradzania do obowiązujących przepisów prawa. Aby w przyszłości każdorazowo nie zmieniać
regulaminu wynagradzania w przypadku zmiany minimalnej stawki tego dodatku, w uchwale zawarto odesłanie
do regulacji zawartej w ustawie Karta Nauczyciela.
Ponadto zmieniono wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół (zamiast trzech progów
warunkujących wysokość dodatku utworzono dwa progi i zwiększono kwoty dodatku) oraz wicedyrektorów
szkół liczących powyżej 200 uczniów (zwiększono wysokość dodatku).
Przewiduje się, że skutki finansowe zaproponowanych zmian w 2019 roku wyniosą 54.926,00 zł.
Projekt uchwały zostal uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Sicienku oraz
Zarządem Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy.
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