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z dnia 2 sierpnia 2019 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR XI/__/2019
RADY GMINY GNIEZN0
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz.506) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art.34a ust. 1 i 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967), Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:
§ 1. W załaczniku do uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli
i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, wprowadza się następujące zmiany:
1) §7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
- "7. Nauczycielom o których mowa w ust. 1 pkt. 2-5, dodatki funkcyjne przysługują w następujących
stawkach:
1) za wychowawstwo klasy w szkołach - 300 zł miesięcznie,
2) za wychowawstwo klasy w przedszkolach - 300 zł miesięcznie,
3) za pełnienie funkcji doradcy metodycznego od 500 do 700 zł miesięcznie,
4) za pełnienie funkcji nauczyciela – konsultanta od 500 do 700 zł miesięcznie,
5) za pełnienie funkcji opiekuna stażu – 100 zł miesięcznie za nauczyciela odbywającego staż."
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.
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Uzasadnienie
W załaczniku dotychczas obowiązującej uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia
2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, wysokość dodatku za
wychowawstwo klasy określona została w zależności od liczebności klasy na 130 lub 90 zł miesięcznie.
Art. 34a dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287) stanowi iż:
"Art. 34a. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje
dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.
2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł."
Wobec faktu iż powyższa zmiana wchodzi w życie 1 września 2019 r. podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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