Druk Nr 11/18

UCHWAŁA NR .................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/795/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571) oraz art. 30 ust. 6, art. 9 ust. 1 i ust. 1 a i
art. 49, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.
poz. 967, poz. 2245, z 2019 r. poz. 730, poz.1287, poz. 2245), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) i rozporządzeniem 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, poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r.
poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, 1587)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr LIX/795/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) klasie - należy przez to rozumieć oddział w przedszkolu, szkole
i placówce".
2. W § 7 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) Inne stanowiska, za które przysługuje dodatek funkcyjny:

Lp.
1
2
3

Stanowisko - funkcja
Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym
Wychowawca klasy
Opiekun stażu

Miesięcznie w złotych
300,00 zł
300,00 zł
70,00 zł

W przypadku, gdy statut szkoły przewiduje stanowisko kierownicze nieujęte w tabeli, dyrektor po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, ustala w ramach przyznanych na ten cel środków kwotę dodatku
funkcyjnego dla tego stanowiska.”
3. W § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły przyznaje
Prezydent."
4. W § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, innych osób
zajmujących stanowiska kierownicze - w wysokości stawek określonych w regulaminie - przyznaje dyrektor
szkoły."
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
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Uzasadnienie:
1. Przedstawienie istniejącego stanu.
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk został wprowadzony w życie
uchwałą Nr LIX/795/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 października 2018 r. z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Potrzeba nowej regulacji wynika z doprecyzowania przez ustawodawcę statusu nauczycieli
uprawnionych do otrzymywania dodatków funkcyjnych według sprawowanej funkcji, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1587) 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.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.
3. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
W załączniku do uchwały Nr LIX/795/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 października
2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie: ''7) klasie - należy przez to rozumieć oddział
w przedszkolu, szkole i placówce.”
2) W § 7 ust. 1 pkt 3 doprecyzowano przyznawanie dodatku funkcyjnego zgodnie ze sprawowaną
funkcją, wprowadzając podział według typu szkoły: na wychowawcę klasy oraz nauczyciela
opiekującego się oddziałem przedszkolnym - 300 zł.
3) W § 7 ust. 6 “Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły w granicach stawek
określonych w załączniku do regulaminu przyznaje Prezydent.” otrzymuje brzmienie:“ Wysokość
dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły przyznaje Prezydent.”
4) W § 7 ust. 7 “Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, innych osób zajmujących
stanowiska kierownicze - w granicach stawek określonych w regulaminie przyznaje dyrektor
szkoły, uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji.” otrzymuje
brzmienie: “ Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, innych osób zajmujących
stanowiska kierownicze - w wysokości stawek określonych w regulaminie - przyznaje dyrektor
szkoły.”
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Podjęcie niniejszej uchwały uporządkuje zapisy regulaminu oraz dostosuje wysokość dodatku
funkcyjnego dla wychowawcy klasy do obowiązującej ustawowej stawki minimalnej
w wysokości 300 zł oraz wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela opiekującego się
oddziałem przedszkolnym w wysokości 300 zł.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Proponowana zmiana wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy oraz nauczyciela
opiekującego się oddziałem przedszkolnym spowoduje wzrost wydatków o ok. 400 tys. zł
w roku 2019. Pozostałe zmiany nie powodują skutków finansowych.
6. Źródła finansowania.
Budżet Miasta Słupska na rok 2019.
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