
Uchwała Nr XXXVII/215/2014
Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia  7 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz

niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645 i 1318; 2014 r. poz. 379 i
1072) oraz art. 30 ust. 6 i 6a i art.54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) 

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia  się,  z  zachowaniem  procedury  uzgodnienia  ze  związkami  zawodowymi,  regulamin
określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego,  funkcyjnego i  za  warunki  pracy oraz  niektóre  inne  składniki  wynagrodzenia,  
a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
przyjęty uchwałą Nr XXV/112/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 lutego 2009 roku w ten
sposób, że:

1. § 12 pkt 1 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1.  Środki  na  nagrody  w  ramach  specjalnego  funduszu  nagród  dla  nauczycieli  
                   w wysokości 3 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
                   planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym, że:
         1) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
         2) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący Rady
Czesław Stępień



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 49 ust.1 pkt 1 Karty Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) tworzy się specjalny
fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wysokość tego
funduszu,  zgodnie  z  zapisami  ustawy,  nie  może  być  mniejsza  niż  1% planowanych  rocznych
środków na wynagrodzenia osobowe. Tym samym przyjęty przez Radę Gminy zapis, iż fundusz
nagród wynosi 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danym roku
spełnia zapisy ustawowe.
Zgodnie zaś z zapisami art. 30 ust.6 pkt 3 ustalenia wysokości i warunków wypłacania nagród leży
w kompetencji Rady Gminy. Tym samym podjęcie uchwały jest zasadne.


