
OBWIESZCZENIE NR XVII/1/2020 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXIV/151/09 Rady Gminy Sieroszewice 
z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 105 poz. 1704) z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XI/127/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2019 roku zmieniającą 
uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 9613) 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 i § 3 uchwały Nr XI/127/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2019 roku 
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 9613), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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Załącznik do obwieszczenia XVII/1/2020  

Rady Gminy Sieroszewice  

z dnia 24 września 2020 r. 

 

Uchwała Nr  XXIV/151/09 

Rady Gminy Sieroszewice  

z dnia  31 marca 2009 roku 

 

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust.7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z  2006 r. Nr 97, poz. 674 ze 

zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 stycznia 2005 r.  

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. Nr 22, poz. 181 ze zm.),  

uchwala się: 

 

 Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice 

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

składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania  

i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę albo  zespół szkół, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice, 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 

jednostki, o której mowa w pkt 1, 

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela jednostki, o której mowa w pkt 1, 

4) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku 

do 31 sierpnia roku następnego, 

5) klasie – należy przez to rozumieć oddział lub grupę, 

6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka, 

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

8) najniższe wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty – należy przez to rozumieć 

wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty  z pozostałymi kwalifikacjami, 

ustanowione przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu, 

9) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)  

10) rozporządzeniu – należy przez to   rozumieć  rozporządzenie  Ministra Edukacji 

      Narodowej i Sportu   z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 

      wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
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      do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 

      (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.). 

 

 

 

Rozdział II 

 

Dodatki 

Dodatek motywacyjny 

 

§ 2.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest : 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

a w szczególności: 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy 

nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych 

wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo 

sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we  współpracy z ich   

rodzicami,        
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne 

działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 

dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, 

c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 

lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,  

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 i 3 

Karty Nauczyciela, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi 

działającymi  na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 

 

§ 3.1. Środki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli szkół ustala się w wysokości do 4 % 

planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze w każdej z tych  szkół z wyłączeniem 

dyrektorów  szkół. 

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół ustala się w wysokości do 15 %       

planowanych środków na  wynagrodzenia zasadnicze dyrektorów wszystkich szkół. 

3.  Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie  

dłuższy niż 8 miesięcy, w wysokości do 20 % otrzymywanego przez nauczyciela lub 

dyrektora wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, 

uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor,  

a w stosunku do dyrektora – wójt gminy. 

5.  Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
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6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności  

w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje 

wynagrodzenie zasadnicze. 

 

§ 4.1. Nauczyciela lub dyrektora można pozbawić lub obniżyć mu wysokość przyznanego 

dodatku motywacyjnego, za:  

1) nierzetelne i nieterminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych   

         i  powierzonych zadań, 

2) nie wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w art. 42 ust.2 i  3  Karty 

         Nauczyciela. 

 2. Pozbawienie lub obniżenie dodatku motywacyjnego następuje począwszy  

od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,  

w którym uprawniony dyrektor, a w stosunku do dyrektora wójt gminy podjął decyzję w tej 

sprawie. 

 

Dodatek funkcyjny 

 

§ 5.1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek 

funkcyjny określony w poniższej tabeli:  

 

 

Stanowisko 

Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego 

w % od najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela stażysty 

1)  Dyrektor przedszkola liczącego : 

- 1 oddział 

- 2 oddziały 

                                         

 

            do 40 % 

            do 50 % 

2)  Dyrektor szkoły ( zespołu) liczącej: 

- do 8 oddziałów,  

- 9 i więcej oddziałów 

 

3) Wicedyrektor szkoły ( zespołu):      

   

4) Kierownik punktu filialnego: 

 

             do 70 % 

             do 110 % 

              

             do 60 % 

 

             do 40 % 

 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki 

kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego 

dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie  

z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.  

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1 i 2, uwzględniając wielkość 

szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego 

stanowiska, liczbę stanowisk  kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki 

lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkołach funkcjonuje, ustala: 

1) dla dyrektora – wójt gminy,  

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust.1 pkt  3 i 4 tabeli – dyrektor szkoły. 

 

§ 6.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek 

funkcyjny: 

1) z tytułu sprawowania funkcji: 

a) wychowawcy klasy w wysokości  300,00 zł miesięcznie. 
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b) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości  300,00 zł 

miesięcznie za oddział.1 

 

2) za funkcję opiekuna stażu w wysokości 40,00 zł miesięcznie. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1 pkt 1 ustala dyrektor,  

a w stosunku do dyrektora - wójt gminy. 

 

§ 7.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa  w § 5 ust.1 i 2 i § 6 ust.1,  powstaje  

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie 

stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło 

pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust.1, nie przysługują w okresie 

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,  

w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków 

związanych z powierzonym stanowiskiem lub sprawowaniem funkcji z innych powodów, a 

jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1, 2, nie wyłącza prawa  

do otrzymywania dodatku, o którym mowa w  § 6 ust. 1. 

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 

Dodatek za warunki pracy 

 

§ 8.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy, z tytułu pracy w trudnych lub 

uciążliwych warunkach. 

2. Za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć, o których 

mowa w § 8 i  9 rozporządzenia. 

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust.1, uzależniona jest od: 

1) stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych prac lub zajęć,  

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o którym mowa w ust.1 

4. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy ustala się za prowadzenie przez nauczycieli: 

1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi   

umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego,              

2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego  

w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego , 

3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 20 % 

wynagrodzenia zasadniczego. 

5. Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy ustala się w wysokości 10 %      

wynagrodzenia zasadniczego.  

6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i uciążliwe warunki 

pracy  przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku. 

 

§ 9. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy z uwzględnieniem warunków określonych   

w § 8 ustala  dyrektor szkoły, a w stosunku do  dyrektora - wójt gminy.  

 
1 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XI/127/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 

października 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 9613), która została opublikowana 15 listopada 2019 r. 

oraz weszła w życie 30 listopada 2019 r. 

 

Id: EE7F4680-BFC4-4E6A-8672-6AD9437BF320. Podpisany Strona 4



 5 

2. Dodatek, o którym mowa w § 8 ust.1, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania 

pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który 

przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

3. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub 

uciążliwych  cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar 

zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych lub 

uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony  

w niepełnym wymiarze zajęć. 

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

 

§ 10.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc 

przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem  

za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach 

uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust.3,    

w sposób określony w ust.1, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego 

nauczyciela.  

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 

ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa 

realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3, ustala się dzieląc przyznaną 

nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, 

jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) 

przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, 

o której mowa w ust.1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16  

z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,  

a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

 

§ 11.1. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 10, przysługuje za godziny 

faktycznie zrealizowane, pod warunkiem wypracowania przez nauczyciela w danym tygodniu 

obowiązkowego wymiaru zajęć. 

2. Za faktycznie przeprowadzone uznaje się także godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł 

zrealizować z przyczyn dotyczących pracodawcy oraz przypadające w okresie zwolnienia od 

pracy przewidzianego w przepisach prawa pracy, za czas którego pracownik zachowuje 

prawo do wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się  

z dołu. 

4. (Stwierdzono nieważność2). 

 

Dodatek za wysługę lat 

 

§ 12.1. Wysokość dodatku za wysługę lat oraz zasady jego przyznawania określa art. 33 Karty 

Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania 

zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art. 20 

ust.6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy  

 
2 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr WN.Ka-5.0911-136/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

opublikowane w dniu 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 105 poz. 1713). 
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z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania 

opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 

wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

3.  Dodatek za wysługę lat przysługuje :  

1)  począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,  

w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 

prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 

2)  za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło 

      pierwszego dnia miesiąca. 

 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

 

§ 13.1. Środki na nagrody w ramach utworzonego na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 Karty 

Nauczyciela specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych 

środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie 

finansowym szkoły, z tym że: 

1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora, 

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. 

Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od: 

1) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub 

opiekuńczej, 

2) stopnia realizacji innych zadań statutowych szkoły określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 

Karty Nauczyciela 

3. Nagrody nauczycielom przyznają: 

1) ze środków, o których mowa w ust.1 pkt 1 – dyrektor szkoły 

2) ze środków, o których mowa w ust.1 pkt 2 – wójt Gminy 

 

§ 14. Nagrody, o których mowa w § 13, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

W uzasadnionych przypadkach, można przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.  

 

§ 15. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli określa odrębna 

uchwała. 

 

Rozdział III 

§ 16 (skreślony3). 

 

 

Rozdział IV 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 17. 1. Zmiany regulaminu następują w formie aneksu w trybie przewidzianym dla jego 

ustalenia. 

 

 
3 Skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XI/127/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2019 

roku zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, 

a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego poz. 9613), która została opublikowana 15 listopada 2019 r. oraz weszła w życie 30 listopada 

2019 r. 
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2. Projekt regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 19. Traci moc Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 lutego 2008 

roku w sprawie regulaminu na rok 2008 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.4 

 

 
4 Uchwała została ogłoszona 26 maja 2009 r.  oraz weszła w życie 10 czerwca 2009 r. 
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UZASADNIENIE

do OBWIESZCZENIA NR XVII/1/2020
Rady Gminy Sieroszewice

z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) teksty jednolite aktów
normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego. Tekst jednolity
aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on
nowelizowany. Na podstawie art. 16 ust. 4 cytowanej ustawy tekst jednolity ogłasza się w formie
obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.

W związku z podjęciem uchwały Nr XI/127/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia
31 października 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 9613) Rada Gminy Sieroszewice jest
zobowiązana do ogłoszenia w formie obwieszczenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/151/09 Rady Gminy
Sieroszewice z dnia  31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr
105 poz. 1704)

W oparciu o powyższe wydanie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
Nr XXIV/151/09 jest niezbędne i uzasadnione.
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