Uchwała Nr XXX/212/09
Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia
30 grudnia 2008 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz
przepisów 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
w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 ) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników
wynagrodzenia na 2009r.” wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie „ 4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi
z tytułu wykonywania zadań:
1) opiekuna stażu w wysokości 50 zł miesięcznie za każdego nauczyciela stażystę
powierzonego opiece,
2) wychowawstwo klasy w szkole podstawowej/grupy w przedszkolu w wysokości 80 zł
miesięcznie,
3) wychowawstwo klasy/opiekun grupy w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
w wysokości 100 zł miesięcznie.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Przemkowie

Jacek Janikowski

Uzasadnienie
Projekt uchwały przygotowano z związku z koniecznością sprostowania oczywistej pomyłki
pisarskiej pracownika przygotowującego Regulamin wynagradzania nauczycieli Gminy
Przemków na rok 2009. Pomyłka powstała na etapie wprowadzania zmian uzgodnionych ze
związkami zawodowymi. Nie wprowadzono ustaleń dotyczących zmiany stawki za
wychowawstwo w kwotach podanych w uchwale zmieniającej, a uzgodnionych wcześniej ze
związkami zawodowymi. Ponieważ Regulamin jest aktem prawa miejscowego nie ma innego
sposobu na sprostowanie oczywistej pomyłki niż przyjęcie uchwały o zmianie Regulaminu.

Projekt uchwały o zmianach został również skonsultowany ze związkami zawodowymi.
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