Projekt 8
UCHWAŁA NR IX/…/2019
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 13 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1), art. 30 ust. 6 i 6a i art. 34a w związku z art. 91d pkt
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z póź. zm),
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, tj. Oddziałem ZNP oraz
Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu
Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXI/194/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 listopada 2009r. w
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009r. poz. 2212)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 2, w tabeli skreśla się pkt 3 i 4,
2) w § 7 po ust 2 dodaje się ust 2a w brzmieniu:
„2a. Nauczycielowi szkoły, któremu powierzono wychowawstwo klasy oraz
nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym, któremu powierzono
wychowawstwo w przedszkolu, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w
wysokości 300 zł.”;
3) w § 7 po ust. 2a dodaje się ust 2b w brzmieniu:
„2b. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje
miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości 100 zł za każdego nauczyciela
powierzonego jego opiece.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń
naliczanych od dnia 1 września 2019 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie
/Marta Błaszczak/

UZASADNIENIE

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 34a ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz.2245, z 2019 r.
poz. 730 i poz. 1287)
W projekcie uchwały wprowadzono zmiany do obecnie obowiązującego regulaminu dotyczące
wysokości dodatków funkcyjnych, konkretnie dodatku za wychowawstwo klasy i grupy przedszkolnej
oraz opiekuna stażu. Dodatek za wychowawstwo klasy w szkole podstawowej ustalono na poziomie
minimalnym określonym w ustawie Karta Nauczyciela, natomiast w przypadku wychowawcy grupy
przedszkolnej zrównano go do tej samej wysokości.
Przepis art.34a cytowanej wyżej ustawy, który określa minimalną wielkość dodatku za wychowawstwo
klasy /grupy przedszkolnej/ wszedł w życie z dniem 1 września 2019 r.

