Uchwała Nr II/17/ 2006
Rady Gminy Gniewino
z dnia 6 rudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania
oraz wysokości stawek dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego,
dodatków za warunki pracy, wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe, godziny
doraźnych zastępstw, warunki przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego oraz
tworzenie funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6, 6a i 6b, art. 54 ust. 3 i 7
oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.
Nr 97, poz. 674 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181), w uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
Rada Gminy Gniewino uchwala co następuje:
§1
1. Ustala się regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania oraz wysokości stawek
dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatków za warunki
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraźnych zastępstw, warunki przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego oraz tworzenie
funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
2. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
3. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Rada Gminy powierza Wójtowi Gminy Gniewino wykonanie uchwały.
§3
Tracą moc uchwały:
1) Nr 323/LIV/2005 Rady Gminy Gniewino z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania oraz wysokości stawek
dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatków za warunki pracy,
wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, warunki
przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego oraz tworzenie funduszu na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli;
2) Nr 349/LVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmian w
Regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania oraz wysokości stawek
dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatków za warunki pracy,
wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, warunki
przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego oraz tworzenie funduszu na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Maria Korkosz

Uzasadnienie
Podział kompetencji w zakresie ustalania wysokości i szczegółowych zasad określania
składników wynagrodzenia nauczyciela określa Ustawa-Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z
2006 r. - tekst jednolity z późniejszymi zmianami), która przyznała stosowne kompetencje do
ustalenia wysokości oraz określania szczegółowych zasad wypłacania wybranych składników
wynagrodzenia dwóm podmiotom, co oznacza, iż o zgodności wysokości wynagrodzenia z ustawą
decydują minister właściwy ds. oświaty i wychowania oraz organ prowadzący szkoły lub placówki,
będący jednostką samorządu terytorialnego.
Wynagrodzenie nauczycieli w podstawowym wymiarze opiera się na dwóch aktach
wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela:
• powszechnie obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
-wynagrodzenie zasadnicze,
• akcie prawa miejscowego, regulaminie wynagradzania jednostki samorządu terytorialnego dodatki.
Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając
przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1stycznia do dnia 31 grudnia dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, specjalistycznego, wynagrodzeń za
godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne oraz warunki wypłacania nagród. Z terminu obowiązywania
regulaminu wynika konieczność ustalania jego brzmienia każdorazowo na kolejny rok kalendarzowy.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego
i posiadanych kwalifikacji. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego określa minister właściwy
ds. oświaty i wychowania. Do jego kompetencji należy również określenie wykazu stanowisk oraz
dodatkowych zadań i zajęć uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego, wykazu trudnych i
uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz
ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r). Niektóre
świadczenia wynikające ze stosunku pracy reguluje wprost Karta Nauczyciela (odprawy z tytułu
rozwiązania stosunku pracy, nagrody jubileuszowe), inne zaś wynikają z odrębnych przepisów
(dodatkowe wynagrodzenie roczne).

