
UCHWAŁA NR XXX/239/2017
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/207/2010 Rady Gminy  w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010 r.,                             
sprawie regulaminu ustalania  dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli zatrudnionych    

w szkołach  i placówkach prowadzonych przez gminę  Fałków

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., 1189 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm.)  
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 ze 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/207/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie regulaminu 
określającego wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Fałków, wprowadza 
się następujące zmiany:

1. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie może być wyższy niż 8 %, dla zastępcy dyrektora 
nie wyższy niż 10 %  a dla dyrektora nie może być wyższy niż 12 %”.

2. W § 4 w ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i zastępcy dyrektora oraz okres jego przyznawania 
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa pkt. 1 ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do 
dyrektora Wójt Gminy”.

3. W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości od 20 % do 50 %, zaś dla zastępcy dyrektora od 15 % do 45 % pobieranego wynagrodzenia 
zasadniczego”.

4. W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala:

1) nauczycielowi oraz zastępcy dyrektora szkoły – dyrektor szkoły,

2) dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 01-01-2018 r.

 

Anna Pluta
Przewodnicząca Rady Gminy 

w Fałkowie
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/ 239/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu

dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli.

Przepis artykułu 30 ust. 6 ustawy z dnia 6 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
nakłada na organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, obowiązek określenia w drodze
regulaminu wysokości oraz warunków obliczania i wypłacania poszczególnych składników wynagrodzenia, w tym
dodatków motywacyjnego i funkcyjnego.

Niniejsza uchwała zawiera zmiany formalne dostosowujące do stanu jednostek oświatowych, zgodnie
z przekształceniem sieci szkół i przedszkoli obowiązującym od 1 września 2017 r.

W niniejszej sprawie do podjęcia przedmiotowego aktu władna jest Rada Gminy w Fałkowie.

Na mocy powyższej delegacji zachodzi potrzeba dostosowania do zmian organizacyjnych systemu edukacji
związanych z wyżej wymienionym przekształceniem sieci szkół i przedszkoli oraz wprowadzaną w bieżącym
roku reformą oświaty.
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