
 

        

 

 

                                           UCHWAŁA  NR XI/67/2019 

                        RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO  

                                            z dnia 3 września 2019 r.     
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/270/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 

2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz  szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967; ze zm.),   oraz  art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) uchwala się, co następuje : 

 

     

     § 1. W załączniku do uchwały Nr XLV/270/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 

2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz  szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 6699) wprowadza się następujące zmiany: 

 

- § 6 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„ 1) któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł za każdą 

klasę;”. 

       

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

      

     § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

      

 
 

                                                                                                    Przewodnicząca Rady  
                                                                                                                                                                                                             

/-/ Jolanta Jędrecka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XI/67/2019 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 3 września 2019 r. 

 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/270/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 

2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz  szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw. 

 

  Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 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, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 

z zastrzeżeniem art. 33-34a wspomnianej wyżej ustawy. 

Art. 34a ust. 2 znowelizowanej Karty Nauczyciela ustala minimalną wysokość dodatku za 

sprawowanie funkcji wychowawcy na poziomie 300 zł. W związku z powyższym konieczna jest 

nowelizacja uchwały Nr XLV/270/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w 

sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz  szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w której 

dodatek za sprawowanie funkcji wychowawcy określony został w wysokości 100 zł. 

         Należy dodać, że proponowana wysokość dodatku  spowoduje roczny skutek finansowy w 

wysokości ponad 300.000 zł, co przy już realizowanych wydatkach w zakresie oświaty stanowi 

bardzo duże obciążenie dla Powiatu. 

         Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela  Regulamin podlega uzgodnieniu ze 

związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w 

Kępnie pismem z dnia 29 lipca 2019 r. poinformował, że nie wnosi zmian w proponowanym 

projekcie uchwały. Zarząd Związku Zawodowego Oświata pismem z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

poinformował, że uzgadnia regulacje w przekazanym projekcie uchwały. NSZZ „Solidarność” 

Region Wielkopolska Południowa nie zajęła stanowiska w sprawie przekazanego w celu 

uzgodnienia projektu uchwały. 

W związku z powyższym uważa się za zasadne podjęcie proponowanej uchwały. 

 

 

 
 

                                                                                                    Przewodnicząca Rady  
                                                                                                                                                                                                             

/-/ Jolanta Jędrecka 
 

 



 
 


