
Projekt 

Uchwała Nr ……/……../ 2018 

Rady Miejskiej w Redzie 

z dnia ……………….. 2018 r. 
       

o zmianie Uchwały nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 

2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, 

art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) 

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

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 

za pracę w dniu wolnym od pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.), Rada Miejska 

w Redzie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się uchwałę nr XXXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 

2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda (Dz. Urz. Woj. 

Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. poz. 496 z późn. zm.) w ten sposób, że: §  6 ust. 5 

załącznika do powołanej wyżej uchwały, otrzymuje brzmienie:  

„§  6 ust. 5  Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:  

1) wychowawcy: oddziału w przedszkolu, oddziału przedszkolnego w szkole, klasy 

w szkole podstawowej i w szkole gimnazjalnej – w wysokości 130,- złotych 

miesięcznie, 

2) sprawowania funkcji opiekuna stażu – w wysokości 50,- złotych miesięcznie 

za każdego nauczyciela powierzonego opiece”. 

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 4 

 

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

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 



Projekt 

Uzasadnienie 

 

do Uchwały nr ……/……./2018  Rady Miejskiej w Redzie z dnia ………………… 2018 r. 

o zmianie Uchwały nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 

2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.  

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego określonymi w Karcie 

Nauczyciela, wynagrodzenie nauczycieli składa się z ustalonej przez Ministra Edukacji 

Narodowej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych składników. 

 W ramach powyższego, zadaniem organu prowadzącego jest określenie dla 

nauczycieli m.in. dodatku funkcyjnego z tytułu wykonywania zadań wychowawcy oddziału 

w przedszkolu i klasy w szkole. 

Rada Miejska w Redzie Uchwałą nr XXVI/288/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

przyjęła regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Miasto Reda. w którym ustalono m.in. wysokość ww. dodatku. Po utworzeniu 

publicznych przedszkoli, od dnia 1 września 2018 r. dodatek ten przysługuje również 

nauczycielom wychowawcom w przedszkolach. 

W związku z tym, iż dodatek za wychowawstwo w Gminie Miasto Reda jest nieco 

niższy niż w sąsiednich gminach miejskich, po przedstawieniu zmian regulaminu 

nauczycielskim związkom zawodowym, proponuje się podniesienie  stawek ww. dodatku 

o 10 zł dla nauczycieli wychowawców oddziałów i klas w przedszkolach i szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. 

Mając na względzie stan prawny i faktyczny oraz fakt, iż do wyłącznej właściwości 

Rady Gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami - art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podjęcie niniejszej uchwały uważa 

się za zasadne. 

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sporządził/zatwierdził 

P.G./H.J. 

03.12.2018 r. 

 

 

 


