
UCHWAŁA NR XXXVII/296/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, 
a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, 
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 4 uchwały wykreśla się ust. 4; 

2) w § 4 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny dla dyrektora/nauczyciela przyznaje się na 
czas określony, nie dłuższy niż jeden rok szkolny w wysokości nie wyższej niż 50 % jego wynagrodzenia 
zasadniczego„; 

3) w § 4 uchwały wykreśla się ust. 7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Żarowie

Tadeusz Pudlik
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXXIII/266/2013 z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość,

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego związane jest z wprowadzeniem

w niniejszej uchwale zapisu dokonującego zróżnicowania wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz

dyrektorów szkół. Zapis narusza przepis art. 30 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem

wysokość dodatku motywacyjnego nie zależy od zajmowanego stanowiska, ale od jakości świadczonej pracy

i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć. Zdaniem organu nadzoru tego rodzaju zróżnicowanie narusza

ponadto konstytucyjną zasadę równości wyrażoną w art. 32 ustawy zasadniczej.

Ponadto postanowienie uchwały rady zawarte w § 4 ust. 7 uchwały, tj. „Nauczycielom uzupełniającym etat w innej

szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w którym nauczyciel

uzupełnia etat" narusza przepisy kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 31 tej ustawy dodatek motywacyjny jako

składnik wynagrodzenia jest przyznawany w ramach stosunku pracy przez pracodawcę. Oznacza to, że jego

przyznanie stanowi czynność z zakresu prawa pracy. Uzależnianie przyznania dodatku motywacyjnego od

uzgodnienia z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat, ogranicza ustawową samodzielność

pracodawcy. Sytuacje, w których uzgodnienia czy konsultacje są obligatoryjne, wymienia ustawa, samorząd

nie może tworzyć dodatkowych obowiązkowych procedur konsultacyjnych.

Treśc zmiany regulaminu została uzgodniona ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Żarów.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Podinspektor ds. Oświaty i Kultury
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