
Projekt

z dnia  24 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego wysokość, 
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

w Gminie Hyżne

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 póz. zm.) i art. 30 ust. 6, 6a,  art. 34a 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 póz. zm.) po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLVI/318/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny dla, 
których organem prowadzącym jest gmina Hyżne;”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Nauczycielowi realizującemu dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, 
z tym że nauczycielowi, któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy w wysokości - 300 zł;

2) opiekę nad oddziałem przedszkolnym w wysokości  – 150 zł;

3) funkcje opiekuna stażu w wysokości - 50 zł.”.

§ 2. Pozostała treść  ww. uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 września 2019 r.
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Uzasadnienie

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2019 r. poz. 1287) z dniem 1 września 2019 roku minimalna wysokość dodatku funkcyjnego dla
wychowawcy klasy wynosi 300 zł, ponadto rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1587) ustawodawca uszczegółowił przepisy dotyczące dodatku
funkcyjnego o nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym.

Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność zaktualizowania treści Uchwały Nr XLVI/318/18
z dnia 18 października 2018 r. określającej wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne.
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