
UCHWAŁA NR XLV / 391 / 2010  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 29 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX / 342 / 2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 

września 2009 roku 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 

( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 490, poz. 3595 ). 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst

jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26

stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) oraz

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym

od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm. ) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991

r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm. ), po uzgodnieniu ze

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu i Związkiem Zawodowym NSZZ „Solidarność”

Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co

następuje: 

§ 1. Dotychczasowa treść Rozdziału IV § 8 ust. 4 lit. „b” i „c” regulaminu stanowiącego załącznik

do Uchwały Nr XXXIX / 342 / 2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII / 285 / 2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009

roku 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, otrzymuje brzmienie: „b)

wychowawstwo klasy w szkole podstawowej i gimnazjum w wysokości 5% wynagrodzenia

zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, wypłacane co miesiąc, c) wychowawstwo grupy

przedszkolnej w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, wypłacane

co miesiąc.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  

U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały w sprawie 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 wysokoś ć  i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń  wynikających ze stosunku pracy

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.

Procentowe określenie stawek dodatków za wychowawstwo klas i grup przedszkolnych przy stawce

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego oznacza wzrost tego dodatku zgodnie

z kolejnymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie minimalnych stawek

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Na dzień  31 grudnia 2009 roku wynagrodzenie zasadnicze

nauczyciela dyplomowanego wynosi 2.616 zł. ,  a więc dodatek za wychowawstwo będzie się

kształtował w wysokości 130,80 zł. Jednakowe stawki wychowawstwa w szkołach i przedszkolach są

wymiernym sposobem docenienia pracy wychowawców grup przedszkolnych i wyjściem naprzeciw

postulatom środowiska nauczycielskiego w tej kwestii. W związku z powyższym uchwalenie niniejszej

uchwały, zmieniającej sposób naliczania dodatków za wychowawstwo klas w szkołach i grupach

przedszkolnych jest zasadne.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Tadeusz Frańczak 
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