
              

               ZARZĄDZENIE NR 205/2004
   PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                        Z DNIA 13.02.2004 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 519/99 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 24 maja              
1999 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity  
z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591, z póź. zm.); art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r.           
o samorządzie powiatowym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr  142 poz. 1592, z póź. zm.)  zarządza się,             
co następuje:

§ 1

Postanawia się uchylić Uchwałę Nr 519/99 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 24 maja 1999 r.  
w sprawie dodatku dla kierowników żłobków, dyrektorów placówek oświatowych, 
opiekuńczo-wychowawczych i oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto 
Kraków.  

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 
roku.



Uzasadnienie

W dniu 24 maja 1999 r. Zarząd Miasta Krakowa podjął uchwałę Nr 519/99                                       

w sprawie dodatku dla kierowników żłobków, dyrektorów placówek oświatowych, opiekuńczo 

- wychowawczych i oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Kraków.

Zgodnie z ww. Uchwałą dodatki przyznawane są  za pełną realizację zadań wynikających              

z uchwały budżetowej Rady Miasta Krakowa, racjonalne i efektywne gospodarowanie 

środkami finansowymi oraz prawidłową politykę kadrową. Dyrektorzy placówek 

oświatowych i oświatowo - wychowawczych są nauczycielami, którym powierzono funkcję 

dyrektora - wynika to z obowiązujących przepisów.

 Z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 2003 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz.1112        

z późn. zm.) wynika, że w  wynagrodzeniach  nauczycieli nie przewiduje się odrębnego 

dodatku do wynagrodzeń oprócz tych, które określa powyższy przepis. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Sportu w swoim piśmie znak: DPZN-WSW-1032/110/JG/2003 (którego kopia 

jest w załączeniu do niniejszego projektu zarządzenia) dotyczącym wynagrodzenia 

nauczyciela określiło, że składa się ono z enumeratywnie wyodrębnionych składników              

i obejmuje:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatki: za wysługę, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy,

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń                

z ZFŚS oraz dodatków socjalnych: dodatek za uciążliwość pracy, dodatkowe 

wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, nagrody jubileuszowe, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne („trzynastka”), zasiłek na zagospodarowanie, odprawy 

(emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy), nagrody ze specjalnego 

funduszu nagród.

W związku z powyższym uchyla się uchwałę Nr 519/99 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 

24 maja 1999 r.

Na dotychczasowe dodatki ruchome dla kierowników żłobków, dyrektorów placówek 

oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych i oświatowo – wychowawczych wydatkowano 

kwartalnie wraz z pochodnymi 383.000,- zł.


