
Projekt

UCHWAŁA NR .'....t........tzolg
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

zdnia....!.......... . 2019 r.

w sPrawie zmiany uchwaĘ nr XXIV207!09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30
kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny
doraŹnYch zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla
naucrycieli

Na Podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019, poz,506 ze zm.), art. 30 ust. 6 w zw. z art, 34a ustawy z dnia 26 stycinia
1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. |J. z 2018 r. poz. 967 zę zm.) Rada Gminy Tarnów opolski
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale rlr XXIXl207l09 Rady Gminy Tarnów Opolski dnia 30 kwietnia 2009 r.w sPrawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
PrzYznawanta dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczanii i wypłacania
wYnagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, ata!Źe innych
Świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli dokonuje się zmiany brzmienia §
5 lit. a) i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

,,a) sPrawowanie funkcji wychowawcy klasy oraz nauczyciela opiekującego się oddziałem
PrzedszkolnYm - 300 zł (w przypadku, gdy w oddziale przedszkolnym ńnkcla wychowawcy
powierzona jest, zgodnie z prąłdziaŁem w projekcie organizacyjnym, dwóm lub więcej
nauczycielom, dodatek j est dzielony proporcjonalnie),''

§ 2. pozostałe postanowienia uchwały, wskazanej w § l, nie ulegają zmianie.

§ 3. wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Tamów opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
UrzędowYm Województwa Opolskiego zmocą obowiązująca od 1 września 2019 r.
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uzasadnienie

W związku w wprowadzeniem zmian do Ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
od l września 2019 r. dodatek z tylułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy musi
wynosiĆ minimum 300 zŁ. Dotychczasowe dodatki ustalone były w granicach 50 - l50 zł.

Zmiana została uzgodniona z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków
zawodowych.

W związku zpowyższym istnieje koniecznośó podjęcia uchwały zmieniającej.


