
Projekt

z dnia  4 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. 
poz. 967, zm. poz. 2245; z 2019r. poz. 730) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506)  Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. W  uchwale  Nr  LII/436/2018  Rady  Miejskiej  w Lewinie  Brzeskim  z dnia  25 września  2018 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wprowadza się następujące 
zmiany:

1) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„§ 9a. 1. Celem zapewnienia w roku 2019 zgodnego z art. 30 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela poziomu 
wynagrodzeń nauczycieli stażystów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę, podwyższa 
się w miesiącu lipcu 2019 roku dla tej grupy nauczycieli o 200 zł brutto, dla każdego poziomu 
wykształcenia, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Celem zapewnienia w roku 2019 zgodnego z art. 30 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela poziomu 
wynagrodzeń nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę, 
podwyższa się w miesiącu lipcu 2019 roku dla tej grupy nauczycieli o 628 zł brutto, dla każdego 
poziomu wykształcenia, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Celem zapewnienia w roku 2019 zgodnego z art. 30 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela poziomu 
wynagrodzeń nauczycieli mianowanych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę, 
podwyższa się w miesiącu lipcu 2019 roku dla tej grupy nauczycieli o 859 zł brutto, dla każdego 
poziomu wykształcenia, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

4. Celem zapewnienia w roku 2019 zgodnego z art. 30 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela poziomu 
wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę, 
podwyższa się w miesiącu lipcu 2019 roku dla tej grupy nauczycieli o 1136 zł brutto, dla każdego 
poziomu wykształcenia, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.    

Przygotował:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
W związku ze strajkiem nauczycieli, w którym brało udział 67 % nauczycieli wszystkich stopni awansu

zawodowego (w różnym stopniu – od 1 do 12 dni), w planach finansowych szkół i przedszkoli powstały
oszczędności w kwocie ogółem 190 000 zł. Przedłożony projekt uchwały zakłada okresowy wzrost
minimalnych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, co poza wzrostem wynagrodzeń zasadniczych przekłada
się na wzrost dodatku za wysługę lat, wzrost stawek za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych
zastępstw – łącznie na poziomie szacowanych oszczędności, tj. w kwocie 190 000 zł. Zaznaczyć należy, że ta
regulacja skierowana jest do wszystkich nauczycieli i nie ma charakteru rekompensaty za utracone
wynagrodzenia w czasie strajku. Ponadto w związku z utraconym wynagrodzeniem nauczycieli jest
prawdopodobne, że po analizie wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok, konieczna będzie wypłata
jednorazowego dodatku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ustawy Karta nauczyciela. Aby uniknąć
wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających, w ramach środków zaoszczędzonych w związku ze
strajkiem, zasadne jest zwiększenie ich minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych. Ponieważ
podwyższone minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli przekładają się na wyższe stawki wynagrodzeń
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, proponuje się aby podwyższone stawki
zasadnicze obowiązywały w okresie wakacyjnym, za który godziny ponadwymiarowe płatne są na podstawie
tzw. średnich urlopowych, co pozwoli uniknąć nieprzewidzianych kosztów.
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