
UCHWAŁA NR XV/102/16
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego /Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego z 2009 r., nr 208, poz 3812/.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U z 2015r. 
poz.1515 ze zm.)oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U. tj. 2014. poz.191 ze  
zm.) Rada Miejska Wąsosza, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/217/09 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 października 2009 r.  § 2 uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza

Jacek Chorostkowski

Id: B03CBC6D-5FC1-4DC1-A48C-081355ABA027. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

W uchwale nr XXXV/217/09 z 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz,na podstawie art. 30 ust. 10 z dnia 26
stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela wprowadzono zapis, w którym to podwyższono minimalną stawkę
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów i kontraktowych z uwagi na fakt nie osiągania ówcześnie
średniego wynagrodzenia w/w grupy osób. Obecnie po dokonaniu analizy wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Gminie
Wąsosz w latach: 2013, 2014 i 2015 stwierdza się, że przekroczono średnie wynagrodzenie nauczycieli
szczególnie w grupie nauczycieli kontraktowych, o kwotę:

- 2013 r. : 24.537,80 zł

- 2014r. : 32.589,49 zł

- 2015 r. : 49.700,12 zł.

W grupie nauczycieli stażystów średnie wynagrodzenie kształtowało się w sposób następujący:

- 2013r. : 8332,45 zł

- 2014r.: - 1264,99 zł

- 2015 r.: 808,54 zł

Z uwagi na powrót do minimalnej stawki nauczyciela kontraktowego oraz z uwagi na fakt iż wynagrodzenie
nauczyciela stażysty nie powinno być wyższe niż wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego również dokonuje się
powrotu do minimalnej stawki wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

Wobec powyższego podejmuje się w/uchwałę celem regulacjiwynagrodzeńnauczycielkontrakto– powyższego
powraca się do stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

W/w projekt uzgodniono ze związkami zawodowymi.

Sporządziła:

1. Krystyna Szwed-Mrówka

2. Anna Różalska - Sypliwa
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