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.........................

UCHWAŁA NR XVI/___/2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 28 października 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 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) w związku z art.30 ust.6 i 6a oraz art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela (Dz.U. 2018 r. poz. 967)

Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do uchwały 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) Paragraf 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podziału środków funduszu, o którym mowa w ust. 2 dokonuje się w następujący sposób:

1) 40% środków funduszu nagród przeznacza się do dyspozycji organu prowadzącego,

2) 60% środków funduszu nagród przeznacza się do dyspozycji dyrektora szkoły.”;

2) Uchyla się § 9 ust. 5 oraz § 9 ust. 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zobowiązują organ prowadzący

szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, do ustalania dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
składników wynagrodzenia.

Niniejszą uchwałą dokonuje się uregulowania specjalnego funduszu nagród, o którym mowa
w art. 49 ust. 1 ww. ustawy poprzez określenie sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego
szkoły i dyrektorów szkół.

Jednocześnie uchyla się zapis § 9 ust. 5 oraz § 9 ust. 7 regulaminu, co czyni się na wniosek organizacji
związkowych, które wnioskowały o usunięcie przedmiotowych zapisów w toku przeprowadzonych zgodnie
z ustawa konsultacji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

Id: 3214C556-34C1-461C-B29B-19CD33FD2902. Projekt Strona 1




