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UCHWALA NR 98IJXI2019 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 27 wrzesnia 2019 r. 

zmieniaj'tca Uchwal~ Nr 1221XlX12016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 wrzesnia 2016 roku 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla 

ktorych organem prowad~cym jest Gmina Nowe Miasto. 

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz'}dzie gminnym 
(Dz. U. z 20 19 r. poz. 506 z pOin. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 styeznia J982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z pMn. zm.) po uzgodnieniu ze zwi~kamj zawodowymi zrzeszajqcymi 
nauczycieli Rada Gminy uchwala, co nastypuje: 

§ 1. W zaJ!}czniku do uchwa-ly Nr 122/XIXJ2016 Rady Gminy Nowe Miasto zdnia 28 wrzesnia 
2016 roku w sprawie regu laminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla 
ktoryeh organem prowad~cym jest Gmina Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj . Msz. z2016 r. poz.9840) 
wprowadza siy nast«ypujqce zmian)': 

\ . W rozdziale rn § 3 usC 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Dodatek funkcyjny przysruguje talcte nauczycielom, kt6rym powierzono sprawowanie funkcji : 

a) wychowawcy klasy - w wysokosci 300,00 z4 

b) nauczyciela opiekujqcego siy oddziakm przedszkolnym - w wysokosei 300,00 zt 

c) opiekuna statu - w wysokosci 30,00 zt." 

§ 2. Pozostak zapisy uchwary pozostaj1! bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Nowe Miasto 

§ 4. Uchwala wehodzi w zycie po ogtoszenia w Dzienniku U~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego z 
mocq obowi4Zllj!)C~ od dnia 0 [ wrzesnia 2019 roku . 

WODNl~ZI\CY 
Rady Gmlny 

f1/l~~. Marek Calmskl 
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UZASADNlENIE 

W zwiq.zku ze zmian<'j ustawy - Karta Nauczyciela i dodaniem art. 34a zgodnie z kt6rym nauczycielowi, 

kt6remu powierzono funkcjy wychowawcy klasy, przysluguje dodatek funkcyjny z tytulu sprawowania 

funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokosc dodatku wynosi 300,00 zt Organ prowadzq,cy b~d~cy 

jednostk<'l samorzlJdu terytorialnego okresla w regulaminie wynagradzania nauczycieli wysokosc tego 

dodatku . Dodatek ten zosta{ lIstalony w wysokosci 300,00 z} dla wychowawcy klasy oraz nauczyciela 

opiekuj~cego si~ oddziatem przedszkolnym. Projekt uchwa.Jy zostal uzgodniony ze zwi4Zkami 

zrzeszajl}cymi nauczycieli. 

Pozostate zapisy uchwa.Jy pozostaj~ bez zmian. 

W zwiq.zku z powyiszym istnieje koniecznosc podjycia uchwa1y 

. ~WODNICZf\.CY 
jIlJ~(!jiQl'ek Caliriski 
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