UCHWAŁA NR III/23/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6-6a, art. 49 ust.2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2018r., poz. 967) i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
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. z 2014r. poz.416 i 922, z 2015r. poz.868, z 2016 r. poz.1029, z 2017r. poz.630 oraz z 2018 poz. 68),
w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Radzyniu Chełmińskim uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/190/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja
2009r. Nr 49, poz.1025) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 2 dodaje się pkt 8 o treści: “pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętności ich
właściwego wykorzystania”.
2) treść § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: “Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, o którym mowa
w ust. 1 i 9, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora przedszkola, szkoły, placówki Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim.”
3) w § 5 dodaje się pkt 9 o treści: “W okresie realizacji przez szkołę projektów finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej indywidualnie przyznany dodatek motywacyjny, może być
zwiększony z tych środków do 100% otrzymanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, dla osób
koordynujących projekt”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Uchwała zmieniająca została podjęta z uwagi na zmianę na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu
Chełmińskim. Obecnie, osoba pełniąca obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim jest
jednocześnie koordynatorem projektu finansowanego z funduszy unijnych, pn. „Najlepszy czas na rozwój”, z tytułu
którego należy jej się dodatkowe wynagrodzenie w formie indywidualnie ustalonego przez Burmistrza dodatku
motywacyjnego. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego
w Radzyniu Chełmińskim, zaznaczając konieczność podjęcia prac nad dostosowaniem Regulaminu wynagradzania
nauczycieli do aktualnych potrzeb oraz przepisów praw. Prace takie zostały rozpoczęte. W związku z powyższym
podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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