
Projekt                                                  

 

      Uchwała Nr ………../……../2017 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia  ……………… 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 

lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a 

także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.); 

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w 

sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 

pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.416 ze zm.) Rada Gminy Michałowice 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w 

sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania 

i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice (Dz. Urz. Województwa 

Mazowieckiego Nr 72 poz.1884 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:  

„w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,” 

2) w § 1: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice, w brzmieniu 

załącznika do uchwały, określający”, 

b) uchyla się pkt 3, 

3) w załączniku do uchwały: 

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: 

„Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice”, 

b) § 2 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat 

określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) oraz  

§ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 



  

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z  2014 r. poz. 416 ze zm.)” 

c) § 5  otrzymuje brzmienie: 

 „§ 5. Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczycieli według poniższej 

tabeli: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja Miesięcznie w złotych 

1. Przedszkola: dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 

godzin dziennie. 

do 1000 

2. Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów: 

1) dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej: 

a) od 17 do 25 oddziałów 

b) od 26 do 35 oddziałów 

c) 36 i więcej oddziałów 

2) wicedyrektor przedszkola 

3) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) 

4) kierownik świetlicy szkolnej 

 

 

 

do 1 200 

do 1 300 

do 1 500 

do  700 

do 850 

do 300 

3. Doradca metodyczny do 200 

4.  wychowawca klasy 150 

5. Opiekun stażu 60 

 

d) uchyla się § 12 zatytułowany „Zasady przyznawania i wysokość nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego”. 

e) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przekazywania w terminie 5 dni roboczych przed 

terminem wypłaty wynagrodzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, informacji 

na temat zrealizowanych w pełnych tygodniach  w skali miesiąca przez nauczycieli godzin 

ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw. Wzór informacji  określa Wójt Gminy.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego 

niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Michałowice. 

 

Zmiana uchwały spowodowana jest wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, która wprowadza m.in. zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli. Zgodnie 

z nowymi przepisami od 1 stycznia 2018 r. przestaje istnieć dodatek mieszkaniowy dla 

nauczycieli. Ponadto ustawa wprowadza zasadę braku godzin ponadwymiarowych dla 

nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole. Dodatkowo na mocy wprowadzonych 

przepisów nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole (dyrektor, wicedyrektor, 

kierownik świetlicy) od 1 stycznia będą mieli 35 dni urlopu wypoczynkowego.  

Z wprowadzonych ustawą zmian wynika konieczność dostosowania uchwał 

dotyczących regulaminów wynagradzania nauczycieli. W przedstawionym projekcie 

uchylono w obowiązującym regulaminie paragraf dotyczący dodatku mieszkaniowego. 

Zwiększono także maksymalne kwoty dodatków funkcyjnych nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze. Dodatki te nie były zmieniane od 2009 r. Tymczasem przez 8 lat 

działania szkół i przedszkoli zaszło bardzo wiele zmian: wszystkie jednostki znacząco 

zwiększyły liczbę dzieci i oddziałów, zmieniły się zasady organizacji pracy a także zasady 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Obecnie wprowadzana reforma oświaty także 

zwiększa zakres zadań dyrektorów i osób na stanowiskach kierowniczych w placówkach 

oświatowych, przy jednoczesnym ograniczeniu prawa do realizacji godzin 

ponadwymiarowych i skróceniu urlopu. Zwiększenie maksymalnej wysokości dodatków 

funkcyjnych pozwoli na bardziej adekwatne wynagrodzenie wyróżniających się kierowników 

jednostek i utrzymanie ich wynagrodzeń na dotychczasowym  poziomie.  


