
UCHWAŁA NR XV/86/2019
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Bolesławiecki

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 34a i art. 49 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)1) 

Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XI/66/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki, wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu powierzenia sprawowania funkcji 
wychowawcy klasy (oddziału) w wysokości:

1) 300 zł, gdy klasa (oddział)  liczy do 24 uczniów,

2) 315 zł, gdy klasa (oddział)  liczy więcej niż 24 uczniów,

3) 300 zł za klasę (oddział) w szkole specjalnej.”;

2) w § 19 ust. 1 skreśla się słowa: „a w szczególności za”,

3) w § 20 ust. 1 skreśla się słowa: „w szczególności za”,

4) w § 21 ust. 1 skreśla się słowa: „a w szczególności za”,

5) w § 22 skreśla się słowa: „w szczególności za”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.

  

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Bolesławieckiego

Ryszard Kawka

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz.U.2017.2203, Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.730,  
Dz.U.2019.1287
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UZASADNIENIE

Cel podjęcia uchwały:

Celem podjęcia uchwały jest dostosowanie regulaminu do obecnego stanu prawnego, poprzez
ustalenie dodatku za wychowawstwo w kwocie 300 zł, gdy klasa (oddział) liczy do 24 uczniów
i w szkole specjalnej oraz 315 zł, gdy klasa (oddział) liczy więcej niż 24 uczniów. Nowelizacja ustawy –
Karta Nauczyciela od 1 września 2019r. wprowadza minimalną kwotę dodatku za wychowawstwo klasy na
poziomie 300 zł, co przekracza stawki dotychczas obowiązujące w Powiecie Bolesławieckim.
Dodatkowo w kryteriach przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli usunięte
zostaje określenie „w szczególności”. Zapis taki może sugerować dodatkowe, poza wymienionymi w
Regulaminie, kryteria przyznawania nagród.

Skutki podjęcia uchwały:

Nowelizacja uchwały ustala wysokość dodatku za wychowawstwo klasy, zgodnie z nowymi zapisami
ustawy Karta Nauczyciela. Ponadto doprecyzowany zostaje zapis dotyczący kryteriów przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

Aktualny stan faktyczny i prawny:

Obecnie obowiązuje uchwała Nr XI/66/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Bolesławiecki.

Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

Obecnie obowiązujący Regulamin określa dodatki za wychowawstwo klasy na poziomie 3,5% oraz
4,5% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego (mgr z p.p.) za każdą klasę,
W wyniku zmiany uchwały wysokość dodatku za wychowawstwo klasy ustala się na poziomie 300 zł, gdy
klasa (oddział) liczy do 24 uczniów i w szkole specjalnej oraz 315 zł, gdy klasa (oddział) liczy więcej niż
24 uczniów.
Ponadto przed wymienionymi kryteriami przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli jest określenie „w szczególności”. Kryteria powinny być określone w sposób jednoznaczny,
dlatego nieprecyzyjny zapis zostaje usunięty.

Konsekwencje finansowe dla budżetu Powiatu:

W wyniku wprowadzonej zmiany wysokości dodatków za wychowawstwo klas szacuje się wzrost
wydatków do końca 2019 r. o 91 000 zł.

Uzgodnienia i konsultacje:

Projekt uchwały został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

Uchwałę otrzymują:

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

- Referat Organów Powiatu w/m,

- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w/m.
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