UCHWAŁA NR XII/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U.
2019 poz. 506 , 1309 w zw. z art. 30 ust. 6 i 10 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) Rada Miejska w Młynarach uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania wprowadza się następujące zmiany:
§14 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Dodatek funkcyjny przysługuje w następujących wysokościach:
a) dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów – od 25% do 50% kwoty bazowej,
b) dyrektorowi szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów – od 25% do 75% kwoty bazowej,
c) dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 16 oddziałów – od 40% do 100% kwoty bazowej,
d) dyrektorowi przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie – od 23% do 50% kwoty bazowej,
e) wicedyrektorowi szkoły od 21% do 40% kwoty bazowej,
f) wychowawcy klasy w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych po 300 zł,
g) wychowawcy w świetlicy – do 5% kwoty bazowej,
h) opiekunowi stażu – do 3% kwoty bazowej,
i) kierownikowi świetlicy – od 6% do 12% kwoty bazowej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art.30 ust. 6 i 10 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)
regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego uchwala
rada miejska.
Rada Miejska w Młynarach podjęła w tej sprawie uchwałę Nr XXVIII/164/2009 Rady
Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe
zasady jego przyznawania i wypłacania ustalając dla nauczycieli wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania - między innymi -dodatku funkcyjnego.
Niemniej jednak w dniu 11 lipca 2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 13 czerwca
2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1287), która w art. 1 w pkt 12 wprowadziła zmianę do Karty Nauczyciela poprzez dodanie do
ustawy art. 34a w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji
wychowawcy klasy. Ustalono, że minimalna wysokość tego dodatku wynosi 300zł.
W związku z powyższym konieczne jest uchwalenie projektu niniejszej uchwały, która
spełnia kryterium ustawowe.
Przedłożony projekt uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli został
uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

