UCHWAŁA NR XXI/80/2019
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Iwaniska.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a i art. 49 ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 r.
poz.967 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019 r. poz.506 z późn.zm.) Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:
§ 1.
W rozdziale I Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska
z dnia 20 listopada 2017 r. – POSTANOWIENIA OGÓLNE wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowy zapis § 1 pkt. 1 o treści: „Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych
w publicznych szkołach podstawowych i funkcjonujących przy nich oddziałach zerowych, gimnazjalnych
prowadzonych przez Gminę Iwaniska” otrzymuje brzmienie o treści: „Niniejszy regulamin stosuje się do
nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach podstawowych i funkcjonujących przy nich oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Iwaniska”,
dotychczasowy zapis § 2 pkt. 1 ppkt. 2 o treści: „dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy;” otrzymuje brzmienie „dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego, w tym
z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy”,
dotychczasowy zapis § 2 pkt. 1 ppkt. 4 o treści: „nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych
w art.54 Karty Nauczyciela” otrzymuje brzmienie: „ nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa
w art. 53 a i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5”,
dotychczasowy zapis §4 pkt.2 o treści: „ regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku
mieszkaniowego, wiejskiego oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania” otrzymuje brzmienie:
„regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania”,
dotychczasowy zapis §5 o treści:
„ 1. Wysokość oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1)nagród jubileuszowych,
2)dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
3)świadczenia urlopowego,
4)zasiłku na zagospodarowanie,
5)odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
6)odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,
7)odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
8)środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli określają odpowiednie przepisy ustaw Karty Nauczyciela
oraz inne właściwe przepisy prawne,
9)nagród ze specjalnego funduszu nagród,” otrzymuje brzmienie:
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„wysokość i zasady przyznawania:
1)nagród jubileuszowych,
2)dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
3)świadczenia urlopowego,
4)odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
5)odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,
6)odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
7)środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
8)nagród ze specjalnego funduszu nagród,
9)jednorazowego świadczenia na start
- określają odpowiednie przepisy ustawy Karta Nauczyciela oraz inne właściwe przepisy prawa”.
§ 2. W rozdziale IV Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska
z dnia 20 listopada 2017 r. – DODATEK FUNKCYJNY wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 9 pkt.1 dodaje się ppkt. 5 w brzmieniu: „nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji
wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji
wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego. Minimalna wysokość dodatku wynosi 300 zł.
2)dotychczasowy zapis w § 9 pkt.1 ppkt. 4 w tabeli dodatków funkcyjnych w wierszu nr 5 wykreśla się zapis
o treści „Kierownik świetlicy szkolnej” a w jego miejsce wprowadza się: „ Kierownik szkoły filialnej”
jednocześnie dokonuje się zmiany wysokości dodatku funkcyjnego miesięcznie od 5% do 10% w stosunku do
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
3)w § 9 pkt.1 ppkt. 4 w tabeli dodatków funkcyjnych wprowadza się następujące zmiany: wykreśla się wiersz
7 poz. 6.
§ 3. W Regulaminie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20
listopada 2017 r. wykreśla się rozdział VIII- DODATEK MIESZKANIOWY.
§ 4.
W rozdziale X Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska
z dnia 20 listopada 2017 r. – POSTANOWIENIA KOŃCOWE wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowy zapis § 30 pkt. 1 o treści: „środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń o których
mowa w § 1 ust. 1 stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w § 1 ust.2 naliczane są w planach finansowych szkół i placówek”
otrzymuje brzmienie: „ środki finansowe przeznaczane na wypłatę świadczeń o których mowa w § 2 pkt.
1 stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli naliczane są w planach finansowych szkół i placówek”,
dotychczasowy zapis §30 pkt. 2 o treści: „łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1,
nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich
zmiany. Organ prowadzący szkołę może dokonać zwiększenia środków na wypłatę ww. świadczeń” otrzymuje
brzmienie: „łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w §2, nie może przekroczyć kwoty
przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w pkt. 1. bez ich zmiany. Organ prowadzący
szkołę może dokonać zwiększenia środków na wypłatę ww. świadczeń”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska i dyrektorom publicznych szkół
podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kowalczyk
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Uzasadnienie
Zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późn. zm. nakładają na jednostkę
samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze regulaminu: wysokości stawek i szczegółowych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowego sposobu obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę.
Regulamin ten podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Przedstawiony
projekt regulaminu został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Iwaniskach
i Związkiem zawodowym Solidarność jako związkiem zrzeszającym nauczycieli na terenie Gminy Iwaniska.
Biorąc powyższe pod uwagę , uchwalenie przedłożonego projektu uchwały należy uznać za zasadne.
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