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UCHWAŁA NR XIX/266/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 11 marca 2021 r.
o zmianie uchwały Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.
Na podstawie art. 30 ust 6 i ust 6a, art. 49 ust 2 oraz art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2019 poz. 2215 ze zm.1)) oraz Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
2014 poz. 416 ze zm.2)) po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Dzierzgoniu oraz z Zarządem
Oddziału NSZZ „Solidarność” w Dzierzgoniu, uchwala się co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 sierpnia
2019 roku w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, zmienia się ust. 3 w § 10, który otrzymuje brzmienie:
„3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również
nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. Za niepełne miesiące
wykonywania przez nauczyciela powierzonych obowiązków kierowniczych, dodatek funkcyjny
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia tych obowiązków.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Ryszard Świder

1) Zmiany

tekstu jednolitego ogłoszone zostały w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; Dz.U. z 2021 r., poz. 4
tekstu jednolitego ogłoszone zostały w: Dz.U. z 2014 r., poz. 922; Dz.U. z 2015 r., poz. 868; Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1029; Dz.U. z 2017 r., poz. 630; Dz.U. z 2018 r., poz. 638; Dz.U. z 2019 r., poz. 249; Dz.U. z 2019 r., poz. 1587; Dz.U.
z 2019 r., poz. 2441; Dz.U. z 2020 r., poz. 1491.

2) Zmiany
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Uzasadnienie
Art. 30 ust 6 ustawy Karta Nauczyciela stanowi, że organ prowadzący szkoły będący jednostką
samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.
W związku z faktem, że w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu, Szkole Podstawowej im. Wandy
Chotomskiej w Bruku i w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie nie ma
wyznaczonego stanowiska wicedyrektora, pełnienie obowiązków Dyrektora w okresie jego
usprawiedliwionej nieobecności pełni wyznaczony przez organ prowadzący nauczyciel.
W projektowanej uchwale zapis, że za niepełny miesiąc wykonywania przez nauczyciela
powierzonych obowiązków kierowniczych, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości
proporcjonalnej do czasu pełnienia tych obowiązków pozwoli unormować sytuację w przypadku
nieobecności dyrektora przez niepełny miesiąc.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun
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