
UCHWAŁA .................... 
RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia .................... 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i  placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511) oraz art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2009 r. Nr 48, 
poz. 1201) zmienionym uchwałami: Nr XXXII/308/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2009 r.  
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2009 r. Nr 64, poz. 1755), Nr X/76/2011 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 
2011 r. Nr 155, poz. 3262) oraz Nr XXIII/242/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 marca 2014 r. 
 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 30 kwietnia 2014 r. poz. 1846), wprowadza się następującą zmianę: 

1) w rozdziale IV Dodatek funkcyjny w §9 w tabeli dodatków funkcyjnych lp. 9 otrzymuje brzmienie: 

 
Lp. 

 
Stanowisko/funkcja 

 
Kwota miesięczna dodatku  

od do 

9. Wychowawca klasy 300,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

 
Przewodniczący Rady 

 
 

Roman Michalski 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) od 1 września 2019 r. nauczycielowi, któremu 
powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania 
funkcji wychowawcy klasy w minimalnej wysokości 300,00 złotych. Ponieważ ustalona wysokość dodatku 
wynosiła do tej pory 120,00 zł, konieczna jest zmiana zapisu w regulaminie i dostosowanie kwoty do 
ustawowego minimum. 

Zmiana zapisu w  regulaminie została uzgodniona ze związkami zawodowymi działającymi na terenie 
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
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