UCHWAŁA NR XII/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania Drzewickich Grantów Oświatowych, uchwalonym Uchwałą
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XXI/169/2016 w dniu 29 września 2016r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) w związku z art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) Rada Miejska w Drzewicy, uchwala co następuje:
§ 1. W Regulaminie przyznawania Drzewickich Grantów Oświatowych stanowiącym załącznik do Uchwały Nr
XXI/169/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 września 2016r. wprowadza się następujące zmiany :
1) Zmienia się treść pkt 10, który otrzymuje brzmienie: W razie masowych zachorowań uczniów, przewidując
niską frekwencję, należy zawiesić realizację zajęć do odwołania. Zmianę terminu realizacji zajęć należy
niezwłocznie zgłosić do organu prowadzącego;
2) Zmienia się pkt 15, który otrzymuje brzmienie: Wnioski o DGO na następny rok kalendarzowy należy składać
od dnia 1 października do dnia 15 października danego roku w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym
Szkół w Drzewicy. Po wskazanym wyżej terminie rejestracja wniosku nie będzie możliwa. Przyznanie grantów
następuje po uchwaleniu budżetu Gminy Drzewica;
3) Zmienia się pkt 28, który otrzymuje brzmienie: Po przyznaniu DGO dyrektor placówki oświatowej, w której
zatrudniony jest nauczyciel, wprowadza do arkuszu organizacyjnego placówki dodatkowe godziny od organu
prowadzącego z określoną liczbą godzin wynikających z realizacji projektu. Wynagrodzenie wypłacone będzie
jednorazowo za faktyczną ilość przepracowanych godzin, po zakończonym DGO i złożeniu w odpowiednim
terminie sprawozdania. Wynagrodzenie zostanie przekazane do 31 lipca danego roku. Wysokość
wynagrodzenia za jedną godzinę pracy naliczana będzie od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela w oparciu
o jego osobistą stawkę zaszeregowania na bieżący rok, ogłoszonego w załączniku do rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace
w dniu wolnym od pracy;
4) Zmienia się pkt 18, który otrzymuje brzmienie: W ramach przyznanego grantu środki finansowe mogą być
wydatkowane w następujących paragrafach:
a) § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla osób zatrudnionych w jednostce realizującej grant ustalone w oparciu
o osobistą stawkę zaszeregowania; grant może być realizowany max. 2 godz. tygodniowo niezależnie od
liczby osób realizujących projekt,
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – składki na fundusz
pracy).
c) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,
d) § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
e) § 4300 – pozostałe usługi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz
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