
UCHWAŁA NR XII/73/19
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/150/2009 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki 
obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 509, 1309) w związku z art. 30 ust. 6 i art. 34a 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. 
poz. 730 i 1287) Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/150/2009 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Ostrowy 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 68, poz. 665) w załączniku do uchwały § 6 ust.1 otrzymuje nowe 
brzmienie: „§ 6. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek 
funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego – w wysokości 300,00 zł;

2) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 150,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 
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Uzasadnienie

W projekcie uchwały wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dodatków funkcyjnych dla
nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy w wysokości 300,00 zł. Jest to minimalna
wysokość dodatku wprowadzona ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz
z 2019 r. poz. 730 i 1287) od 01.09.2019 r. Zmianie uległ również dodatek za funkcję opiekuna stażu
w wysokości 150,00 zł.

Wprowadzenie nowych stawek dodatków funkcyjnych działa na korzyść adresatów zmienianej
uchwały, powoduje bowiem wzrost dodatków za wychowawstwo klasy i oddziału przedszkolnego.

W związku z powyższym należy podjąć ww. uchwałę.
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