UCHWAŁA NR XXXV/244/13
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/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 Lądek Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co
natępuje:
§ 1. W uchwale nr XXIX/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 Lądek-Zdrój w § 12 ust. 2 pkt 1 dodaje się literę c w brzmieniu:
„c) zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 10% stawki
godzinowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) stanowi, iż 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: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia: 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, o ile nie zostały one określone w tej ustawie lub
w odrębnych przepisach.
Obecnie obowiązująca uchwała nr XXIX/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 Lądek Zdrój nie określa wysokości dodatku za
prowadzenie
zajęć
dydaktycznych
w klasach
łączonych
w szkołach
podstawowych.
Od września 2013 r. planuje się organizowanie zajęć w klasach łączonych w Szkole Podstawowej
w Trzebieszowicach. Na podstawie § 8 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji 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 2005 r., Nr 22, poz. 181 ze zm.) prowadzenie zajęć w klasach łączonych w szkołach
podstawowych jest pracą w trudnych warunkach i stanowi podstawę do przyznania nauczycielowi dodatku
z tytułu pracy w tych warunkach.
Z uwagi, iż obecna w/w uchwała nie zawiera zapisu o wysokości dodatku za pracę w trudnych warunkach,
przyznawanego nauczycielowi z tytułu prowadzenia zajęć w klasach łączonych, zasadne jest podjęcie uchwały
zmieniającej przez Radę Miejską Lądka-Zdroju na podstawie art. 30 ust. 6 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.).
Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli została uzgodniona ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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