
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……../2019 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia 1 października 2019 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. 

w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych 

dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród 

– dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Przemęt  

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, 1309 i 1696) oraz art. 30 ust. 6 i 6a  

w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) po uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Paragraf 5 ust. 3 pkt 2) Uchwały nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia  

3 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków 

przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb 

przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Przemęt otrzymuje brzmienie: 

„2) wychowawcy klasy lub nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym  

w wysokości 300 zł;”.  

§ 2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej w § 1 uchwały ma zastosowanie  

od dnia 1 września 2019 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

              Elżbieta Wita 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr ……../2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 października 2019 r.  

w sprawie zmiany Uchwały nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. 

w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych 

dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród 

– dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Przemęt. 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) wprowadzono minimalną 

wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w kwocie 

300 zł miesięcznie dla wychowawcy klasy. Ponadto Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku zmieniającym rozporządzenie 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 2019 r. poz. 1587) dodano w zmienianym rozporządzeniu w § 5  

w pkt 2 literę d w brzmieniu: nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. 

 Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne. 

 


