
UCHWAŁA NR XVI/169/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr LX/365/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 czerwca 
2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, 

placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3,5,6,7 i art. 91d pkt 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), 
w związku z Rozporządzeniem 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr LX/365/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie: 
ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz § 3 ust. 8, otrzymuje brzmienie: „Dodatek 
motywacyjny dla dyrektora szkoły lub przedszkola przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz na podstawie kryteriów, które w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zostaną 
określone poprzez zarządzenie Burmistrza.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

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

W związku z faktem, iż zmieniana uchwała regulowała przyznanie dodatku motywacyjnego
tylko w jednej wysokości wszystkim dyrektorom, konieczne jest wprowadzenie zmiany
dotyczącej wysokości wspomnianego wyżej dodatku. Zmianą uchwały proponujemy
możliwość udzielenia wyższego niż dotychczas dodatku motywacyjnego dla dyrektorów.
Propozycja została przedstawiona Związkom Nauczycielstwa Polskiego oraz
Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Region
Wielkopolska.
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