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Pan

Piotr Choduń

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Jarosława Pakuły

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.165.2019

Odpowiadając  na  interpelację  Pana  Radnego  z  dnia  10  czerwca  2019  r.  w  sprawie
zmiany wysokości  dodatku motywacyjnego  dla  nauczycieli  poszczególnych  stopni  awansu
zawodowego zatrudnionych w przedszkolach,  szkołach  i  placówkach prowadzonych  przez
Gminę Lublin informuję, iż podzielam Pańską opinię o tym, iż oczekiwania płacowe nauczycieli
są uzasadnione.

Niestety, z przykrością muszę odpowiedzieć, iż na dziś nie ma możliwości znalezienia w
budżecie miasta środków na pokrycie  zwiększonych odpisów na dodatki  motywacyjne dla
nauczycieli.  Świadomie  używam  pojęcie  „zwiększone  odpisy”,  gdyż  realna  kwota
przeznaczona  na  ten  składnik  wynagrodzeń  będzie  większa  od  planowanej  w  uchwale
budżetowej. Wynika to wprost z konstrukcji dodatku motywacyjnego, na który przeznacza się
określony regulaminem odsetek środków planowanych w budżecie środków przeznaczonych
na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych na terenie miasta nauczycieli.

Pragnę przypomnieć, iż od 1 września br. nastąpi podwyżka plac dla nauczycieli o 9,6 %.
(poprzednia, wdrożona w kwietniu, z wyrównaniem od 1 stycznia podniosła wynagrodzenia
pedagogów o 5%). Jest to praktycznie podwojenie w stosunku do planowanych na początku
roku 5%. Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana miastu Lublin nie pokrywa całości
wydatków związanych z podwyżkami dla nauczycieli  szkół  i  placówek objętych subwencją
oświatową.  Sfinansowanie  wszystkich  elementów  podwyżki  wynagrodzeń  dla  nauczycieli
przedszkoli spoczywa w 100% na własnych środkach miasta.

Dodatkowym obciążeniem budżetu, którego skutki do końca roku są szacowane na ok. 5
mln  złotych  jest  wdrożenie  od  1  lipca  regulacji  płac  dla  pracowników niepedagogicznych
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Lublin. 

Nadmieniam również, iż ewentualna zmiana wskaźnika odpisu na dodatki motywacyjne
dla  nauczycieli  będzie  zapewne  –  w  niedługim  czasie  -  przedmiotem  uzgodnień  z
przedstawicielami  związków  zawodowych  zrzeszających  pracowników  lubelskich  szkół  i
placówek, gdyż wskaźnik ten jest zapisany w cytowanym przez Pana Radnego regulaminie,
stanowiącym załącznik do uchwały nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia
2009 roku. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela regulamin ten jest uchwalany i zmieniany
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przez Radę po uzgodnieniach ze związkami zawodowymi. Ponieważ kilka zapisów regulaminu
uległo (lub ulegnie w najbliższym czasie, jak np. dodatek za wychowawstwo) dezaktualizacji,
konieczną będzie zmiana regulaminu.

Wyrażam przekonanie, iż kwestia wysokości środków na dodatki  motywacyjne będzie
jedną z najważniejszych podczas uzgadniania zmian w regulaminie.

Zastępca Prezydenta

Mariusz Banach
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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