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UCHWAŁA NR XVIII/136/2012
RADY GMINY SZCZUROWA
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie Na podstawie art.30 ust.6, art.54 ust.7 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zmianami), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy
Szczurowa uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania i wysokość dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczurowa, stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr XXII/166/2009 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Środki przeznaczone na wypłaty dodatku motywacyjnego w szkole stanowią co najmniej 6%
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w danej szkole.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły.
2. Dyrektor szkoły na posiedzeniu podsumowującym pracę szkoły za pierwszy i za drugi semestr
informuje Radę Pedagogiczną o przyznanych dodatkach motywacyjnych dla nauczycieli, z krótkim
uzasadnieniem.
3. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje Wójt.”;
3) § 12 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2.Wysokość dodatku z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych w klasach łączonych wynosi 4% stawki
za godzinę ponadwymiarową za każdą faktycznie przepracowaną godzinę łączoną..”;
4) §20 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem, w wysokości
uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości :”;
1) przy jednej osobie w rodzinie

- 1 %,

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 1,5 %,
3) przy trzech osobach w rodzinie

- 2 %,
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4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 2,5 %, miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracę pracowników, ustalonego w odrębnych przepisach.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczurowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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