
UCHWAŁA NR LXII/804/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta Sandomierza z  dnia 30 września 
2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek

i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz 
za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz, zmienionej 
uchwałą Nr XLV/391/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia  2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, w związku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 967 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 
2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 
2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia zagodziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miejską Sandomierz, zmienionej uchwałą Nr XLV/391/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
29 stycznia  2010 r.,  w rozdziale IV Dodatek funkcyjny, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 1 pod pozycją 2 w tabeli, zapis w  wierszu pierwszym: „Szkoły Podstawowe i Gimnazja 
dyrektor szkoły" zastępuje się zapisem: "Szkoły Podstawowe dyrektor szkoły"

2) w § 8 ust. 4 lit. b zapis: "wychowawstwo klasy w szkole podstawowej i gimnazjum w  wysokości 
5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, wypłacane co miesiąc" zastępuje 
sie zapisem: "wychowawstwo klasy w szkole podstawowej w wysokości 5% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, wypłacane co miesiąc".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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§ 4. Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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Uzasadnienie

W zmienianej uchwale funcjonowały zapisy dot. gimnazjum, które są już nieaktualne, wobec
czego należało je dostosować do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Uchwała została uzgodniona z nauczycielskimi związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest
organem prowadzącym.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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