Zatzadze nae N r 7 00 I 2020
Prezydenta Miasta Zawiercie
z dnia 09.06.2020 r.

w sprawie: pzeprowadzenia konsultacji dotyczqcych projektu uchwaly w sprawle zmiany Uchwaly
Nr XXVII/294l20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla ktorych organem
prowadzqcym jest Gmina Zawjercie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U.
22020 r. poz.713l oraz S 5 ust. 1 i2 uchwaly Nr LVIU718/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27

pazdzie|nika 2010

r. w

sprawie okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania

z

ndami

dziafalnosci pozytku publicznego orcz otganizacjami pozarzEdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
projektow prawa miejscowego (t..j. Dz.U.22019 r. poz. 688 z p62n. zm.)
-zarzqdzam-

sl
1.

Przeprowadzic konsultacje projektu uchwaly w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXVII/294l20 Rady
Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym Jest
Gmina Zawiercie.
Konsultacje ptzeptowadza sie w celu poznania opinii na temat ww. prolektu uchwaly.

s2
Zasi?g terytorialny konsultacji obejmuje calq Gmine zawiercie.
53

Konsultacje zostanq przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwaly
Informacji Publicznej Urzqdu Miejskiego oraz na stronie internetowej UrzQdu Miejskiego

w

Biuletynie

s4
1. Termin rozpoczqcia konsultacji: 15 czewca 2020 t.
2. Termin zakolrczenia konsultacji: 22 czevca 2020 r.

s5
Wykonanie zarzqdzenia powierza sie Naczelnikowi Wydzialu Edukacji.

s6
ZarzEdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Prezyd

t Miasta
onarski

Proiekt
z di]'ia 5 azErwca2020 r.
Zafrrietdzory przez .

IJCIINVAT.,A hR....
R-AJ]V MIEJSKTE.I W ZAWIERC{U
z dnia.................... 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr )ffiVII/294l20 Rady Miejskiej

w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach'
dla kt5rych organern prowadz4cym jest Gmina Zawiercie

1,

podstawie art. 18ust.2pkt15, art.40 ust.
att.4I ust. l iart.42ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.7l3) oraz art.30 ust' 6 iust.64 art 49lrst.2,
art. 91d plct I ustawy z dnia 26 stycznr| 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: DZU. z 2019 r., po2.2215)
po uzgodnieniu ze z.triqTke.lmi zawodowymi zrzeszaj4cymi nauczycieli, na wniosek Prezydenta Miasta

Na

- R ada Miejska w Zawierciu

- uchwah
$ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych
organem prowadz4cym jest Gmina Zawiercie stanowi4cym zal4cznik nr 1 do Uchwafu Nr X)O(yll/294120
Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwiebria 2020 r. wprowadza sig llzstgpuj4c4 zmianQ:
1. zmianie ulega $ 4ust.5, kt6ry otrzrymuje nastepujqce brzmienie: ,,Oke3la sig nastgpujqce stawki
dodatk6w funkcyjnyoh dla nauczyciela, kt6remu powierzono stanowisko: dyrektor4 wicedyrekfora, kierownika
Swietlicy, wychowawcy klasy, wychowawcy w odclziale przedszkolnym i opiekuna sta2ri".

Lp.

l.

Staraowisko kierownicze lub pelniona funkcja

Dyrektor przedszkol4 lioz4cego:

od5do6oddzial6w
odTdo8oddzial6w

700
800
900

powvzei 8 oddzial6w

1000

do 4 oddzial6w

2.

Dyrektor szkoty podstawowej, liczacej

3.

do 12 oddzial6w
od 13 do 25 oddziat6w
oounr2ei 25 oddzial6w
Wicedvrektor szkoty podstawowei, licz4cei
do 12 oddzial6w
od 13 do 25 oddzial6w
oowvLei 25 oddziat6w

:

1000
I 100

1200
:

n

Kierownik iwietlicy

5.

Wychowawca klasy
Wvchowawca w oddziale przedszkolnym
ODiekun stazr kazdego nauczvciela obigtego opiek4

6.
7.

Miesigcznie w zlotych

Zawiercie.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta

Id: 07206,,\A,4-9888-4415-9AlIl'00C2BCOAl74E

Pfojekt

700

800
900
600
300

200
85

g 3. Uchwala podlega publikacji
2020 r.

w Dzieffiku

Urzgdowym Wojew6dzhva Sl4skiego i wcho dzi w L1,cie

I wrze{nia

Przewodnicz4ca Rady

Miejskiej

Eeata Chawula

Id: 07206,{A A-9EBB-4415.'9A I B-00C2BC0A 174L. Projekr

od,

v:"

L

s:

,'\,

wsir!.awie:ZmianyUchwalyNrXXVIU294/2ORadyMiejskiejwZawierciuzdnia30
kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym
jest Gmina Zawiercie.

1.

zwiqzkami
Potrzeba podjQcia projektu uchwaly jest nastqpstwem uzgodnien ze
wynagradzania
regulaminu
do
.nauczycieli
zawodowymi 2uesz4acymi n"u"tyii"ii,
prowadzqcym jest
zatrudnionych * s=t&lcn i przedszkolach, dla !t-6Vch organem
Gmina Zawiercie, K6re odbyly sig w dniu 18'02'2020 r'

dodatek za
Zgodnie z protokolem uzgadniajqcym. od. dnia. 1 wrzeSnia 2020 r'
200 zi'
kwotq
na
podwy2szony
w"y"nowuw"i*o * oOOziataci przeuszfotnych zostanie

2.

Skutki finansowe:
wigcej'
Podwyzszenie wychowawstwa o 100 zl to skutek 10 800 zl miesiqcznie
Skutek rocznie: 10 800 zl x 12 m-cy x I 01% = 130 896 zl'
Sktadki ZUS od tej kwoty to 25 080 zl rocznie (pzyjeto 19'16%)'

