UCHWAŁA NR XL/322/2010
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 91 d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982
r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/236/09 z dnia 26.02.1009 r. Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w sprawie: "Ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie
Gminy Lądek-Zdrój” wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się:
1) w § 5 tabela wiersz 4 otrzymuje brzmienie „wychowawca klasy: w gimnazjum – 120 zł, szkole podstawowej,
liceum, przedszkolu – 110 zł”
2) w § 6 dodaje się ust. 4 o treści: „Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy, za które
nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego”.
3) w § 9 dodaje się ust. 4 o treści „Dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu przysługuje również za dni
nieobecności w pracy, za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego”.
4) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi wyróżniającemu się
osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, spełniającemu co najmniej 6 warunków
zawartych w regulaminie w § 11 ust 1”.
5) w § 10 dodaje się ust. 8 o treści: „Dodatek motywacyjny przysługuje również za dni nieobecności w pracy, za
które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego”.
2. Skreśla się:
1) w § 11 ust. 1 pkt. 1 lit. c
2) w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. c
3) w § 11 ust. 1 pkt. 4 lit. a
§ 2. Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE
W uchwale Nr XIX/236/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy LądekZdrój, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 62, poz. 1277 z dnia 09.04.2009 r.
proponuje się wprowadzenie zmian. Potrzeba nowej regulacji jest konsekwencją przewidywanych zmian
w wynagradzaniu nauczycieli w roku 2010. Wysokość składników wynagrodzenia warunkują, w głównej mierze,
przepisy ustawy – Karta Nauczyciela, w tym zapisy art. 30 ust. 3 i 4 ustawy, rozporządzenia 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. Nr 22, poz. 181 ze zm.). Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się
uchwalenie w obowiązującym regulaminie, następujących zmian w stosunku do zapisów obowiązującej uchwały:
zwiększeniu o 9 % ulega wysokość środków z przeznaczeniem na dodatki funkcyjne z tytułu pełnienia funkcji
wychowawcy w gimnazjum i 11% wychowawcy w pozostałych szkołach i przedszkolu. Istotną zmianą jest również
wprowadzenie do uchwały zapisów: „Dodatek funkcyjny, motywacyjny oraz za pełnienie funkcji opiekuna stażu
przysługuje również za dni nieobecności w pracy, za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego”.
Wprowadzono również niewielkie korekty w regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego. Mając informacje
o wysokości średniego wynagrodzeniu nauczycieli w naszej Gminie w 2009 roku stwierdza się, średnie wynagrodzenia
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (oprócz nauczyciela stażysty) na obszarze działania
Gminy Lądek-Zdrój spełniają ww. wymagania ustawowe. Wydanie ww. uchwały nie spowoduje dodatkowych
skutków finansowych, ponieważ środki na ten cel zostały uwzględnione przy planowaniu budżetu.
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