UCHWAŁA NR VIII/67/2019
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
Na podstawie 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 2019 r. poz. 2215), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/174/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli, zmienionej uchwałą Nr XV/119/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 98, poz. 1236 oraz z 2016 r. poz. 4080)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, dla której
organem prowadzącym jest gmina Kijewo Królewskie;
2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w pkt. 1;
3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku
do 31 sierpnia roku następnego;
4) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka;
5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny;
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela;
7) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
8) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie 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 wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416
z późn. zm.).”;
2) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje
dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 3. 1. Uchwała
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Tyżaj
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UZASADNIENIE

Stosownie do art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu
terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34a;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3;

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt
4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.
Dotychczas na terenie Gminy Kijewo Królewskie obowiązuje regulamin wynagradzania
nauczycieli przyjęty uchwałą Nr XXIX/174/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie w dniu
27 kwietnia 2010 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 98, poz. 1236, zmieniony
uchwałą Nr XV/119/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016 r.
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4080).
Regulamin zawiera unormowania dotyczące dodatku za wysługę lat, dodatku
motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.
Niniejsza uchwała przewiduje zwiększenie wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
sprawujących funkcję wychowawcy klasy oraz aktualizuje zapisy wynikające z likwidacji
gimnazjów.
Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), niniejsza uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli, tj. z Wolnym Związkiem Zawodowym SOLIDARNOŚĆ-OŚWIATA,
Komisja Międzyzakładowa w Bydgoszczy oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Oddział
Kijewo Królewskie.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż podjęcie przedmiotowej uchwały jest
uzasadnione.
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