
DRUK NR 10/XII

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych 
składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Gryfino

Na podstawie podstawie art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730, 
poz. 1287), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i poz. 922; z 2015 r. poz. 868; z 2016 r. 
poz. 1029; z 2017 r. poz. 630; z 2018 r. poz. 638 oraz z 2019 r. poz. 249, poz. 1587) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Gryfino wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 ust. 1 w Tabeli dodatków funkcyjnych wiersz lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Wychowawca klasy    300 zł

2) w § 18:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.”,

b) dodaje się ust. 5 o treści:

„5. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela zgodnie z normami ustalonymi w art. 42 ust. 3 albo ust. 7 pkt 3 lit. b 
Karty Nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.”.

3) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową oblicza się dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego przez miesięczną liczbę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ustalonych dla nauczyciela. Wynagrodzenie za 
godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela przez miesięczną liczbę tygodniowego obowiązkowego wymiaru ustaloną dla 
nauczycieli realizujących dany rodzaj zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Id: 01D1D861-BBD3-48C4-9A26-78F0EE0E5B38. Projekt Strona 1



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) z dniem 1 września 2019 r. wszedł w życie art. 34a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 z późn. zm.)
określający minimalną wysokość dodatku funkcyjnego nauczyciela, któremu powierzono
sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, w kwocie 300 zł . W związku z tym należy wprowadzić
odpowiednią zmianę w uchwale Nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino. Zgodnie z § 23 tej uchwały zmiany
Regulaminu mogą być wprowadzane w trybie jego uchwalania.

Niniejszą uchwałą wprowadza następujące zmiany w Regulaminie określającym wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino:
1) zwiększa się dodatek dla wychowawcy klasy do 300 zł;
2) doprecyzowuje się regulacje w zakresie obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Zmiany uzgodniono z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego, Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Wolnego
Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” w dniu 12 września 2019 r.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj
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