
Projekt

z dnia  22 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XLIII/___/2017
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/296/09  Rady Gminy Gniezno z dnia  27  marca  2009  r. w sprawie  
ustalenia  Regulaminu  określającego  wysokość  stawek oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania 

dodatków  do wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania wynagrodzenia  
za godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw,  określającego  kryteria  i  tryb  
przyznawania  nagród,  a także  określającego  szczegółowe  zasady  przyznawania i  wypłacania  

nauczycielom  zatrudnionym  w  szkołach podstawowych,  gimnazjach  i  przedszkolach  dla  których  
organem prowadzącym  jest Gmina Gniezno, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U  z 2017 r. 
poz. 1189 z późn. zm.) 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 wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz.U z 2014 r. poz. 416 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/296/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 27  marca 2009  r. w  sprawie  ustalenia 
Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i  wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  
godziny  doraźnych zastępstw, określającego kryteria i  tryb przyznawania nagród, a także okrelającego 
szczegółowe zasady przyznawania i  wypłacania nauczycielom zatrudnionym w  szkołach podstawowych, 
gimnazjach i  przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, dodatku wiejskiego 
i mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym 
że:

1) dyrektorowi zespołu szkół do 50%;

2) wicedyrektorowi zespołu szkół do 40%;

3) dyrektorowi szkoły i dyrektorowi przedszkola do 40%;

4) wicedyrektorowi szkoły i wicedyrektorowi przedszkola do 30%;

5) kierownikowi świetlicy do 10%

- pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.”.

2. W § 6 pkt 2 wyrażenie o treści „ust. 1, 2 i 3” zastępuje się wyrażeniem o treści: „ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4” 
a wyrażenie o treści „ust. 1 pkt 4” zastępuje się wyrażeniem o treści: „ust. 1 pkt 5”

3. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje 
dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi,  któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy liczącej co najmniej 16 uczniów - w wysokości 100,00 zł

2) wychowawstwo klasy liczącej do 15 uczniów - w wysokości 60,00 zł

3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 80,00 zł
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4) wychowawstwo oddziału przedszkolnego - w wysokoci 100 zł"

4. W § 8 dotychczasowa numeracja ust. 7 i 8 otrzymuje nową numerację odpowiednio ust. 4 i 5

5. W § 18 ust. 2 tiret 2 wyrażenie o treści „dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy 
Gniezno" zastępuje się wyrażeniem o treści: "dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie"

6. Skreśla się użyte w uchwale wyrażenia o treści: „gimnazjach”, „gimnazjów", ”gimnazja".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXX/296/09 dnia 27  marca 2009r. Rada Gminy Gniezno ustaliłą Regulamin

określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i  wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, określający kryteria i  tryb przyznawania nagród, a także określający

szczegółowe zasady przyznawania i  wypłacania nauczycielom zatrudnionym w  szkołach podstawowych,

gimnazjach i  przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, dodatku wiejskiego i 

mieszkaniowego. W wyniku przeprowadzonej reformy oświaty z dniem 01.09.2017r. dotychczasowe

gimnazja funkcjonujące na terenie Gminy Gniezno zostały włączone z tą datą do ośmioletnich szkół

podstawowych. Natomiast na tle zapisu art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzajace

ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60 z późn. zm.) dotychczasowy Zespół Szkolno - Gimnazjany

w Zdziechowie składający się jedynie z sześcioletniej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, z mocy prawa

uległ przekształceniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zdziechowie. Natomiast dotychczasowy Zespół

Szkolno - Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych składający się z sześcioletniej Szkoły Podstawowej,

Gimnazjum i Przedszkola oraz dotychczasowy Zespół Szkół w Jankowie Dolnym składający się z

sześcioletniej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola, na tle art. 198 cytowanej wyżej ustawy

uległy zmianom organizacyjnym, w wyniku których z dniem 01.09.2017r. funkcjonują: Zespół Szkół w

Szczytnikach Duchownych składający się z ośmioletniej Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz Zespół

Szkół w Jankowie Dolnym składający się z ośmioletniej Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Zaistniała

zatem konieczność dokonania, zapisem § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, zmiany nazwy wspomnianych wyżej

zespołów.

Natomiast zapisem § 1 pkt 5 tej uchwały skreślono w wymienionej na wstępie uchwale Rady

Gminy Gniezno wyrażenie o treści „gimnazjach”, „gimnazjów”, „gimnazja”.

Wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli

oraz zrzeszającym ich związkom zawodowym, zapisem § 1 pkt 2 niniejszej uchwały podniesiono

dotychczasową wysokość dodatków za wychowawstwa o 100%.

Uznano za celowe zmienić w § 8 dotychczasową numerację ust. 7 i 8 odpowiednio na ust. 4 i 5,

albowiem rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego Nr WN.-7.0911-135/09 z dnia 17

kwietnia 2009r. orzeczono o nieważności zapisu ust. 4, 5 i 6 w § 8 uchwały Nr XXX/296/09 Rady Gminy

Gniezno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz

szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

określającego kryteria i tryb przyznawania nagród, a także określającego szczegółowe zasady przyznawania

i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołąch podstawowych, gimnazjach i przedszkolach dla

których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj.

Wlkp. z 2009r. Nr 100 poz. 1547).
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Natomiast zmiana wyrażenia zawartego w § 18 ust. 2 tiret 2 powołanej na wstępie tego

uzasadnienia uchwały o treści „dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Gniezno”

na wyrażenie: „dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie” wynika z faktu iż mocą

uchwały Nr XXV/173/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016r., z dniem 31.12.2016r.

przedmiotowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Gniezno uległ likwidacji a w jego

miejsce, uchwałą Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016r., z dniem 01.01.2017r.

utworzono Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie.

Zgodnie z art.30 ust. 6a ustawy – Karta Nauczyciela projekt uchwały wprowadzający zmiany do

ww. regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi, zrzeszającymi nauczycieli, zatrudnionych w

ośmioletnich szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gniezno.

Wprowadzenie zmian w przedmiotowej uchwale jest zasadne.
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