
Projekt 

UCHWALA Nr 	 
Rady Powiatu w Pultusku 

	

z dnia 	.2019 r. 

zmieniajaca uchwak w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm. ), art. 30 ust. 6 pkt 1, ust. 6a, art. 
34a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 
967, ze an. ), Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 

Trek § 9 ust. 5 pkt 1 i 2 Regulaminu okreilajgcego wysokoge oraz szczegolowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatk6w: za wysluge lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny 
dorainych zastepstw,nagrod i innych gwiadczen wynikaj4cych ze stosunku pracy, a takie 
wysokoie oraz szczegolowe zasady przyznawania i wyplacania dodatku mieszkaniowego 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i plac6wkach ogwiatowych prowadzonych przez 
Powiat, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr XXVI/193/09 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 
18 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli otrzymuje nastcpujqce 
brzmienie: 

„5. Nauczycielom realizujqcym dodatkowe zadania oraz zajecia przysluguje dodatek 
funkcyjny, z tym, ze nauczycielowi ktoremu powierzono: 

1) sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, funkcji nauczyciela opiekujqcego 
sic oddzialem przedszkolnym - w wysokoki 340,00 A; 

2) funkcje opiekuna staZu -w wysokoki 134,00 A.". 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Pultusku. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego, z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 wrzegnia 2019 r. 
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Uzasadnienie 

W zwiqzku ze zmianami w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.), istnieje koniecznok zaktualizowania regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i plactiwkach o§wiatowych 

prowadzonych przez Powiat Pultuski wprowadzonego uchwalq Nr XXVI/193/09 Rady Powiatu 

w Pultusku z dnia 18 .marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Zgodnie z wprowadzanymi przepisami od 1 wrze§nia 2019r. nauczycielowi, ktoremu 

powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysluguje dodatek funkcyjny z tytulu 

sprawowania funkcji wychowawcy klasy, a minimalna wysokok tego dodatku wynosi 300 A. 

W zwiqzku z powy2szym w regulaminie wynagradzania nauczycieli dokonano 

nastepujqcych zmian: 

1. dodatek za wychowawstwo klasy przed zmianq ustalony byl w wysokoki 6,7 % 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytulem 

zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, po zmianie wyniesie 

340,00 zi; 

2. dodatek funkcyjny dla nauczycieli, ktorym powierzono funkcje opiekuna stazu 

dotychczas wynosil on 2,1 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela dyplomowanego z tytulem zawodowym magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym, za kaklego nauczyciela powierzonego opiece, 

obecnie bedzie wynosil 134 zl. 

Trek uchwaly zostala przedstawiona na spotkaniu w dniu 5 wrze§nia 2019r. zwiqzkom 

zawodowym w celu uzgodnienia. Dodatkowo projekt uchwaly zostal przedyskutowany 

podczas Komisji Stalych Rady Powiatu oraz na sesji Rady Powiatu w Pultusku w dniu 11 

wrze§nia 2019r. w obecno§ci przedstawicieli zwiqzkow zawodowych. 

Podjecie niniejszej uchwaly nie narusza zasad demokratycznego paristwa prawa, 

w szczegolnoki zasady nie dzialania prawa wstecz — nie dotyczy (nie pogarsza) praw 

i obowiqzkow °Ohl mieszkancow wspolnoty powiatowej - jedynie reguluje sprawy zwiqzane 

z wynagradzaniem nauczycieli szko:51 i placOwek prowadzonych przez Powiat Pultusk. 
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