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Poz. 4695
UCHWAŁA NR XVII/94/19
RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/277/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski
Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 511, zm. z 2019 r. poz. 1571), w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, zm. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r.
poz. 2245, z 2019 r. poz. 730 i 1287) oraz § 1 pkt 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie 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. poz. 1587), po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LIII/277/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest powiat grajewski (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3300, zm. z 2019 r. poz. 4156),
w § 7 w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) opieki nad oddziałem przedszkolnym – w wysokości 300,00 zł miesięcznie, za każdy oddział
powierzony nauczycielowi, niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
Grzegorz Gardocki
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 511) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach
rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu (art. 40 ust. 1 cytowanej
ustawy).
Materialnoprawną dyspozycję uchwałodawczej kompetencji Rady Powiatu stanowią przepisy ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.). Zgodnie z art. 30
ust. 6 Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego,
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego, w drodze regulaminu, wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy, oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przy czym – zgodnie z ust. 6a
tego artykułu regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Konieczność dokonania zmian regulaminu wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie 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. poz. 1587),
która to zmiana wprowadziła zapis, zgodnie z którym do dodatku funkcyjnego uprawnieni są także
nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym, przy czym nie pojawiły się przepisy określające
wysokość tego dodatku. Pozostawiono więc tę kwestię w kompetencjach rady powiatu. Z racji, iż przepis
rozporządzenia, podlegający wykonaniu w uchwale, wchodzi w życie dnia 1 września 2019 r., za taki dzień
należy uznać również początkowy termin obowiązywania przedmiotowej uchwały.
Zgodnie ze wspomnianym wyżej zapisem art. 30 ust. 6a, Zarząd Powiatu Grajewskiego dnia 27 sierpnia
2019 r. wystąpił do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli o uzgodnienie projektu uchwały
Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie zmiany uchwały nr LIII/277/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia
24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, w którym to
projekcie została uwzględniona w/w zmiana. W określonym, przez Zarząd Powiatu Grajewskiego, terminie
do Starostwa Powiatowego w Grajewie wpłynęły 2 pisma, które uzgodniły projekt uchwały pozytywnie,
pozostałe związki odstąpiły od prawa dokonania uzgodnienia.

