
UCHWAŁA NR XVII/135/2015
RADY GMINY WĄGROWIEC

z dnia 4 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
określającego warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych 

zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania 
i wypłacania

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 191, z 2015 poz. 357) oraz 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 wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 416,  poz. 922, z 2015 r. poz. 868), po uzgodnieniu z właściwymi organizacjami 
związkowymi,  Rada Gminy Wągrowiec uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/90/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Rady Gminy Wągrowiec w sprawie Regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, określającego warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i 
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania  (Dz. Urz. Woj. Wiel., poz. 5184) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 13, po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) 15 % kwoty bazowej za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do 
kształcenia specjalnego”;

2) w § 16 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z wyjątkiem: zwolnienia od pracy, o którym mowa w 
art. 188 ustawy Kodeks pracy oraz zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 15 rozporządzenia MPiPS z 
dnia 15 maja 1996 r.”.

§ 2. Dodatek, o którym mowa w  § 1 pkt 1 będzie wypłacony od dnia 23 września 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Łukaszczyk
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Wójt

Przemysław Majchrzak 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2014 r., poz. 191, z 2015 poz. 357) oraz 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 wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416, poz. 922) Rada Gminy Wągrowiec określa wysokość dodatków.

W związku z faktem, że jeden z dyrektorów szkoły zgłosił potrzebę wypłacenia dodatku dla nauczyciela
prowadzącego nauczanie indywidualne z uczniem zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego, a wysokość
dodatku nie została określona w Uchwale Nr XII/90/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Rady Gminy Wągrowiec
w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, określającego warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz.
Woj. Wiel., poz. 5184) istnieje konieczność jego wprowadzenia.

Z uwagi na fakt, że uchwała z dnia 31 sierpnia 2015 r. zawiera oczywistą omyłkę pisarską w § 16 ust. 6
pkt. 2, w którym wskazano art. 18 Kodeksu pracy, a winien być art. 188 Kodeksu pracy zachodzi potrzeba
dokonania zmiany tego zapisu.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian i podjęcie uchwały jest zasadne.
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