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UCHWAŁA NR XIV/..../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany w regulaminie przyznawania 

dodatku funkcyjnego dla nauczycieli w tabeli stawek dodatków funkcyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na 
wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r.  
w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w Regulaminie przyznawania dodatku 
funkcyjnego nauczycieli zmienia się tabelę stawek dodatków funkcyjnych.

§ 2. Tabela stawek dodatków funkcyjnych Regulaminu przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr Nr XXXIV/252/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r. 
w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27maja 2009 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany w regulaminie przyznawania dodatku 
funkcyjnego dla nauczycieli w tabeli stawek dodatków funkcyjnych Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Załącznik do uchwały Nr XIV/..../19

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 4 września 2019 r.

                                            TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Wysokość dodatku funkcyjnego (miesięcznie w złotych)
Liczba oddziałów

Dyrektor szkoły/placówki Wicedyrektor szkoły/placówki
do 19 1500-1800 850-1100
20-29 1750-2000 1000-1200

Powyżej 30 1950-2300 1100-1400
Nauczyciel sprawujący 
funkcję wychowawcy 
klasy

300

Nauczyciel opiekujący się 
oddziałem 
przedszkolnym

300

Opiekun stażu 120
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący określa w regulaminie wysokość
dodatków dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. W związku z podwyżkami
wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. o 15% zasadne jest uaktualnienie stawek dodatku funkcyjnego.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
oólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace
w dniu wolnym od pracy należy ustalić wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli sprawujących
funkcję wychowawcy klasy i nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym.

Wprowadzone niniejszą uchwałą regulacje są korzystniejsze dla nauczycieli w stosunku do obecnie
obowiązujących.

Uchwała została uzgodniona ze związakami zrzeszającymi nauczycieli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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