Projekt
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r; zm. 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214
poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r.
Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180
poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149, poz. 987, Nr 217,
poz. 1281; z 2012r. poz. 567 ) oraz art. 30 ust.6 , ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
Z 2006r. Nr 97, poz. 674; zm. 2006r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220 poz.1600; 2007r. Nr 17 poz.95, Nr 80 poz.542, Nr
102 poz. 689 , Nr 158 poz.1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz.1821; z 2008r. Nr 145 poz. 917,
Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1,poz.1Nr 56, poz.458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz.800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219
poz. 1706; z 2011r. Nr 149 poz. 887) , po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXII/255/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie w sprawie
uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania,
wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała wprowadza się następujące zmiany :
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. §3 Ustala się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 2 %
zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli określone w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Białej.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. § 6 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono stanowisko: dyrektora,
wicedyrektora, inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono pełnienie obowiązków
dyrektora lub kierownika w zastępstwie, jeżeli nieobecność dyrektora/kierownika jest dłuższa niż jeden
miesiąc.
3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania, z końcem miesiąca
w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się procentowo od otrzymywanego przez nauczyciela
wynagrodzenia zasadniczego:
1) dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego do

20 oddziałów - od 10% do 50 %

2) dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego od 21- powyżej od 15 do 60%
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3) dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów - od 10 do 40%
4) dyrektor szkoły liczącej 13 i więcej oddziałów – od 15 – 60%
5) wicedyrektor zespołu /szkoły

- od 10 do 30%

6) inne stanowisko kierownicze

- od 10 do 30 %.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. § 8 1. Nauczycielowi z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości:
1) grupy przedszkolnej - 100,00 zł miesięcznie
2) klasy w szkole : do 10 uczniów – 80,00 zł miesięcznie
od 11 do 15 uczniów – 100,00 zł
od 16 do 20 uczniów – 120,00 zł
od 21 do 25 uczniów - 150,00 zł
powyżej 25 uczniów - 180,00 zł
2. Dodatek funkcyjny o którym mowa w ust.1 przysługuje także z tytułu powierzenia więcej
niż jednego wychowawstwa.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września
2012r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.30 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły zobowiązany jest do uchwalenia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wytyczna zawarta w tym artykule stanowi, że wysokość dodatków
powiązana jest z obowiązkiem osiągnięcia ( za pośrednictwem wysokości dodatków) na obszarze działania danej
jednostki samorządu terytorialnego co najmniej wysokości średnich wynagrodzeń nauczycielskich określonych
w art. 30 ust.3 .
Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń za okres
5 miesięcy 2012r. wskazuje, że średnie wynagrodzenia nauczycieli według poszczególnych grup awansu
zawodowego nie zostanie osiągnięte w wysokościach ustalonych w art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela. Aby
wywiązać się z regulacji zawartych w Karcie nauczyciela i ograniczyć do minimum wypłacanie dodatku
uzupełniającego ( art.30 lit.a) za rok 2012 i w roku następnym proponuje się zwiększyć wynagrodzenia
nauczycieli, szczególnie tym, którzy pracują bardzo dobrze. Dodatek uzupełniający wypłacany jest wszystkim
nauczycielom na danym szczeblu awansu zawodowego, dla którego nie osiągnięto wymaganej średniej. Nie
stanowi żadnego instrumentu efektywnego zarządzania oświatą na poziomie lokalnym, gdyż:
- nie ma charakteru motywacyjnego ( nie jest związany z oceną pracy nauczyciela, ani jego postawy i cech ,
które organ prowadzący chciałaby szczególnie wynagradzać) ,
- nie jest forma dodatku socjalnego, gdyż otrzymują go wszyscy nauczyciele na danym szczeblu awansu
zawodowego bez względu na wysokość ich indywidualnych wynagrodzeń.
W związku z tym proponowane zmiany Regulaminu odnoszą się do:
1) dodatku motywacyjnego - podwyższenia kwoty środków finansowych na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli – z 1% do 2% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli
określone w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Białej,
2) dodatku funkcyjnego – zmiana dotyczy określenia stanowisk kierowniczych do aktualnie występujących
w szkołach /zespołach szkół,
3) dodatku funkcyjnego za wychowawstwo – wzrost wysokości dodatku funkcyjnego za wychowawstwo o 100%
w stosunku do obecnie obowiązujących.
Projekt uchwały uzgodniono z Zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Białej w dniu
………………
Opracowała M. Tomala
Biała, 2012-07-24
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