
UCHWAŁA NR XVI/139/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)), art. 30 ust. 6 pkt 1 i ust. 6a oraz art. 34a ust. 1 i ust. 2 w związku 
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. 
zm.2)), § 5 pkt 2 lit. a) i d) 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 za pracę w dniu wolnym od 
pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z póżn. zm.3)), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W załączniku do Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów, zmienionej Uchwałą Nr LXIII/529/18 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. W Rozdziale 3. Dodatek funkcyjny § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Dodatek funkcyjny przysługuje 
również nauczycielom z tytułu powierzenia sprawowania funkcji: 

1) opiekuna stażu; 

2) wychowawcy klasy; 

3) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym; 

4) doradcy metodycznego".

2. W Rozdziale 3. Dodatek funkcyjny § 1 ust. 3 w tabeli: 

- w rubryce: wyszczególnienie lp. 3 lit.b otrzymuje brzmienie: "nauczyciel opiekujący się oddziałem 
przedszkolnym"

- w rubryce: miesięcznie w złotych lp.3 lit. b otrzymuje brzmienie: 300 zł. 

- w rubryce: miesięcznie w złotych lp.3 lit. c otrzymuje brzmienie: 300 zł.

§ 2. 

Pozostała treść Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów, zmienionej Uchwałą Nr LXIII/529/18 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania pozostaje bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, z mocą od dnia 1 września 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696. 
2) Zmiany: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287. 
3) Zmiany: Dz. U. z 2014 r. poz. 922, Dz. U. z 2015 r. poz. 868, Dz. U. z 2016 r. poz. 1029, Dz. U. z 2017 r. poz. 630, 

Dz. U. z 2018 r. poz. 638 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 249 i poz. 1587.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/139/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 23 października 2019 r.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) wprowadziła zmiany w ustawie Karta Nauczyciela m.in. w zakresie minimalnej 
wysokości dodatku funkcyjnego za powierzenie sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Ponadto 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie 
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 2019 r. poz. 1587) zostały uszczegółowione przepisy rozporządzenia dotyczące dodatku 
funkcyjnego i jednoznacznie określono, że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym 
powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Zakres dokonanych zmian wymaga zmiany zapisów 
w załączniku Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Staszów, zmienionej Uchwałą Nr LXIII/529/18 Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
27 września 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania. Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest 
podjęcie niniejszej uchwały. Wprowadzane zmiany zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli. 
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