UCHWAŁA Nr/19

RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia......................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 30 ust. 6, 6a i lOa, art. 34a ust. 2
oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.
poz. 967, z późn. zm.) oraz § 5 - 9 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 wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 416, z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się, co następuje:

§1.
W załączniku do uchwały Nr XXXII/255/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie

regulaminu określającego

wysokość

stawek oraz

szczegółowe

warunki

przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, zmienionej uchwałą Nr IX/52/15 Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 28 maja 2015 r. oraz uchwałą Nr XL/272/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca

2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Miasto Żyrardów,”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę i inne placówki prowadzone

przez Miasto Żyrardów,”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 lub 7 ustawy -

Karta Nauczyciela,”;
2) w § 9 w ust. 1, w Tabeli dodatków funkcyjnych, liczba porządkowa 3 otrzymuje
brzmienie:

3.

Wychowawca klasy

300 zł

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§3.

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

[Lucjan KrzyjkwfUnrzfińowski
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianą przepisów w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) określającą w art. 34a ust. 2 minimalną

stawkę dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, niezbędne
jest podjęcie uchwały celem ustalenia kwoty tego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych

w miejskich jednostkach oświatowych.

Dotychczasowa wysokość dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas wynosiła 150 zł.

Zwiększenie dodatku do wysokości 300 zł jest zgodne z przepisami oświatowymi.
Zgodnie z art. 30 ust. 6 i lOa ustawy - Karta Nauczyciela organem właściwym

do ustalenia powyższego jest Rada Miasta Żyrardowa.
Ponadto w § 1 uchwały wprowadzono zmiany słownikowe, dostosowując je

do przepisów prawa oświatowego i miejscowego.
Przedstawiony projekt uchwały został uzgodniony

w dniu 21 sierpnia 2019 r.

ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, tj. Międzyzakładową Komisją
Nr 1016 Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.): „akty

normatywne wydawane na podstawie ustaw można ogłaszać w okresie od dnia ogłoszenia
danej ustawy, a przed dniem jej wejścia w życie; akt taki nie może wejść w życie wcześniej niż
ustawa". Zacytowany przepis harmonizuje z § 128 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr

100, poz. 908), umożliwiającym wydanie aktu prawa miejscowego po dniu ogłoszenia

ustawy, na podstawie której jest on wydawany (§ 128 ust. 1), przy czym termin wejścia
w życie aktu prawa miejscowego wyznacza się na dzień nie wcześniejszy niż dzień wejścia
w życie ustawy upoważniającej do jego wydania (§ 128 ust. 2). Takie rozwiązanie pozwala

realizować dyrektywę ujętą w § 127 rozporządzenia, według której akt prawa miejscowego

powinien wchodzić w życie w dniu wejścia w życie ustawy, na podstawie której jest
on wydawany.

