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Zarządzenie Nr 396/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 03.08.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu zmian do uchwały nr LI/351/2018 Rady

Miasta i Gminy Pilica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 588 ze zm.) oraz

uchwały nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica

zarządzam:

§1

1. Przeprowadzać konsultacje projektu zmian do uchwały nr LI/351/2018 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia

30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze

specjalnego funduszu nagród, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Konsultacje mają na celu poznanie opinii społeczności lokalnej na temat projektu zmian do uchwały.

§2

Ustala się termin konsultacji: od dnia 11 do dnia 18 sierpnia 2022 r.

§3

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii poprzez wypełnienie formularza załączonego do zarządzenia (zał. nr

2 do zarządzenia).

2. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. do godz.

1500 w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, pokój nr 12 lub przesłać pocztą na adres: 42-436 Pilica, ul.

Żarnowiecka 46a, albo e-mailemnaadresurzad@pilica.pl.

§4

Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy

w Pilicy pod adresem www.pilica.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - konsultacje społeczne pod

adresem www.pilica.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy.



§5

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------- ----



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 396/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 03.08.2022 r.

·PROJEKT-

UCHWAŁA NR ..... ./2022

RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LI/351/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego
funduszu nagród

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022
r. poz. 588), art. 30 ust. 6 pkt 1, ust. 34a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. 2021 r. poz. 1762 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały nr LI/351/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród,
wprowadzić następujące zmiany:

1. § 8 ust.3 pkt. 1,2,3 i 5 otrzymują brzmienie:

,,1) dla dyrektorów od 450,00 do 1.700,00 złotych,

2) dla wicedyrektorów od 450,00 do 850,00 złotych,

3) dla innych stanowisk kierowniczych wymienionych w statucie szkoły - 450,00 złotych,

5) za sprawowanie funkcji opiekuna stażu - 100,00 złotych za jednego stażystę".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.



Uzasadnienie

Wysokość dodatków funkcyjnych pozostaje niezmienna od momentu podjęcia uchwały nr LI/351/2018 Rady Miasta i Gminy
w Pilicy z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród. Wyjątek
stanowił dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego, którego wartość została podwyższona z
kwoty 120,00zł na 300,00zł w 2019 roku. Kierujący placówkami oświaty mają coraz więcej obowiązków, pandemia
spowodowała, że na dyrektorów spadła największa odpowiedzialność za zasady, które wymusił COVID-19, a w związku z
obecną sytuacją na Ukrainie, zwiększyło się obciążenie administracyjne dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli
piastujących inne stanowiska kierownicze w szkołach. Nie bez znaczenia dla zaproponowanych zmian w zakresie wysokości
dodatku funkcyjnego dla nauczycieli jest również dynamika zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli. Poniższa tabela przedstawia średnią wartość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w ujęciu
rocznym 2018 r. do 2022 r. określona na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Zawodowej 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:

ROK 2018 2022 Wartość wzrostu w %
Średnia wartość

wynagrodzenia zasadniczego 2.432,25 zł 3.371,00 zł Około 38,6%
nauczycieli

Dodatki funkcyjne nie stanowią obecnie zachęty motywacyjnej do piastowania funkcji uprawniających do otrzymania
rzeczonego dodatku funkcyjnego. Zwaźywszy na powyższe okoliczności wprowadzenie zmian zaproponowanych powyźej
należy uznać za uzasadnione.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 396/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 03.08.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/351/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 30 sierpnia

2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze

specjalnego funduszu nagród

Termin zgłaszania opinii od 11.08.2022 r. do 18.08.2022 r.

Podmiot zgłaszający (imię, nazwisko, nazwa podmiotu, telefon, e-mail)

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:

Uzasadnienie:

...................... , dnia: .

podpis

---------_ .._- ._--


