
Uchwała Nr XXX/199/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 26 października 2009r. 
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/170/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia  
                  27 kwietnia 2009r. dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli        
                  określającego wysokość  stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,  
                  funkcyjnego, za warunki  pracy oraz szczegółowych warunków ich  
                  przyznawania, sposobu  obliczania  wynagrodzenia za godziny   
                  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze  
                  specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku  
                  pracy oraz dodatku mieszkaniowego. 
 
Na podst. art.18 ust.2 pkt.15 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)  i  art. 30 ust.6  art.34, art. 49 ust.1, pkt.1 i ust.2 
oraz art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 674, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
stycznia 2005r. 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 2006 r. Nr 22, poz. 181, ze 
zm.) uchwala co następuje: 

§1 
Zmienia się §5 ust.3 w ten sposób, Ŝe otrzymuje on nowe brzmienie: 
„ Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielowi tytułu: 

1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem 
zawodowym, 

2) powierzenia wychowawstwa klasy w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem 
zawodowym.” 

§ 2 
PowyŜsza zmiana do Regulaminu została uzgodniona z Zarządem Oddziału Międzygminnego 
ZNP w Grodzisku Wlkp. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowa. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i ma 
zastosowanie do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Wielichowo. 
 
 
 
 
                 Przewodniczący  
                                                                                                                  Rady Miejskiej 

 
               (Stanisław Marciniak)
  



Uzasadnienie  

 

do Uchwały Nr XXX/199/09 

Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 26 października 2009 

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/170/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 
2009r.  

dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek  

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  

szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za  

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze  

specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz  

dodatku mieszkaniowego. 

 

 

Zgodnie z art.30 ust.6 w związku z art.91d Karty Nauczyciela Rada Gminy ustala i dokonuje 
zmian regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Wielichowo. 

Obecna zmiana dotyczy ustalenia wysokości dodatku za wychowawstwo klasy oraz dodatku 
za opiekę nad nauczycielem odbywającym staŜ i powiązanie tych dodatków z 
wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela mianowanego. 

Zmiany do Regulaminu zostały uzgodnione z ZNP-Zarząd Oddziału Międzygminnego w 
Grodzisku Wlkp. 

 

Wobec powyŜszego podjęcie wymienionej uchwały naleŜy uznać za zasadne.  

                                                                                                            
  


