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Poz. 2174
UCHWAŁA NR XXXIX/201/2014
RADY GMINY POLICZNA
z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009
Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, późn. zm1)), art. 30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ustawy Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 poz. 191) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz.181 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli w § 2 ust.2 Dodatek funkcyjny pkt.2 otrzymuje
brzmienie:
„Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Wójt Gminy, dla wicedyrektora i nauczyciela
doradcy metodycznego dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły (zespołu)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Mazur

1) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz.645 i poz. 1318
rozporządzenia zostały określone w Dz. U. z 2006r. Nr 43, poz.293, z 2007r. Nr 56, poz.372, z 2008r. Nr
42 poz.257, z 2009r. Nr 52, poz.422 i Nr. 222 poz. 1755, z 2010r. Nr 131, poz. 885, z 2011r. Nr.161, poz. 967, z 2012r.
poz. 790, z 2013r. poz.913

2) Zmiany
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIX/201/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian
w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy
Policzna z dnia 20 marca 2009r.
Stosownie do zapisu art. 53 ust.2 ustawy o finansach publicznych kierownik
sektora finansów
publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Jednostką sektora finansów
publicznych jest również placówka oświatowa. Zgodnie z art.36 ust.1 ustawy o systemie oświaty placówką
oświatową kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora - jest kierownikiem placówki
oświatowej. Tak więc dyrektor odpowiada za całość gospodarki finansowej jednostki oświatowej co
znajduje także odzwierciedlenie w zapisach określonych w art. 39 ust. 1 pkt.5 ustawy o systemie oświaty
cyt. „ dyrektor szkoły lub placówki dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub
placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie”. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce oświatowej
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w szczególności w sprawach
zatrudniania, zwalniania pracowników, przyznawania dodatków funkcyjnych, motywacyjnych, nagród
i wymierzania kar.
W związku z w/w zapisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o systemie oświaty oraz
prowadzeniem oddzielnej obsługi finansowej ( księgowości ) placówek oświatowych Gminy Policzna
podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez związki
zawodowe.

