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UCHWAŁA∗ NR XXVII/257/2013
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 2 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/163/09 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia
23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród
dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 30, ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54, ust. 7 w związku z art. 91 d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
na wniosek Wójta Gminy Czorsztyn, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/163/09
Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
wynagradzania oraz regulaminu nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Czorsztyn z póź. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2, pkt 1 na końcu dopisuje się słowo „zespół szkół”,
2. w § 2, pkt 2 na końcu dopisuje się słowo „zespołu szkół”,
3. w § 3, ust 1, pkt 3 dodaje się litery „f” i „g” w brzmieniu:
„f) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
g) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę.”.
4. § 3, ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. ust. 9 Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy, za okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, przebywania w stanie
nieczynnym, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Również nie przysługuje
osobom, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, które otrzymały karę przewidzianą
przepisami Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela przez okres 12 miesięcy od daty jej udzielenia oraz które
nie wypełniły należycie zadań i obowiązków określonych w § 3, ust. 1 i 2 regulaminu.”.
5. § 5, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. ust. 2 Dodatek, o którym mowa w § 4 ust. 1 przyznaje się na okres styczeń - sierpień, wrzesień –
grudzień, a dodatek, o którym mowa w § 5, ust. 1 przyznaje się na okres jednego roku szkolnego, bądź
na okres pełnienia funkcji”.
6. w § 8, ust. 5 na końcu po kropce dopisuje się „doraźnych liczone jak za godziny ponadwymiarowe”,
∗
Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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§ 2. W Regulaminie nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/163/09 Rady Gminy Czorsztyn
z/s w Maniowach z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu
nagród dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 1, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. ust. 1 Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród
dla nauczycieli i dyrektorów szkół zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole
podstawowej, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zespołach szkół, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Czorsztyn”
2. § 1, ust. 2, pkt. 1 na końcu dopisuje się słowo „zespół szkół”,
3. § 1, ust. 2, pkt. 2 na końcu dopisuje się słowo „zespołu szkół”.
4. § 1, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. ust. 5 Fundusz nagród dzielony jest następująco:
1) 60% środków funduszu przeznacza się na nagrody do dyspozycji dyrektora szkoły jako nagroda
Dyrektora,
2) 40% środków funduszu przeznacza się na nagrody do dyspozycji organu prowadzącego jako nagroda
Wójta”.
5. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. ust. 1 Wysokość indywidualnej nagrody Wójta Gminy Czorsztyn wynosi od 1 000,00 zł
do 3 000,00 zł.
2. Niezależnie od nagrody Wójta Gminy Czorsztyn za osiągnięcia pedagogiczne nauczyciel może
otrzymać nagrodę Dyrektora szkoły w wysokości od 300,00 zł do 900,00 zł”.
6. § 5, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. ust. 2 Nagrodę, o której mowa w ust. 1 przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej”.
7. § 6, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. ust. 2 Wniosek o nagrodę musi zawierać:
1) dane osobowe kandydata, a w szczególności imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, stopień
awansu zawodowego, wykształcenie, staż pracy oraz uzasadnienie,
2) informacje o ocenie,
3) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień itp.,
4) uzasadnienie zawierające osiągnięcia od czasu otrzymania ostatniego wyróżnienia,
5) opinię Rady Pedagogicznej wyrażonej w głosowaniu tajnym, z podaniem wyników głosowania oraz
stwierdzeniem: "Rada Pedagogiczna szkoły podstawowej ..../ gimnazjum ... popiera/nie popiera
wniosek o nagrodę Wójta Gminy Czorsztyn dla nauczyciela ..." W przypadku nagrody dla dyrektora
opinia Rady Pedagogicznej nie jest wymagana.
6) podpis wnioskodawcy”.
8. § 6, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. ust. 4 Decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu nagród nauczycielom podejmuje Wójt Gminy
Czorsztyn w drodze zarządzenia w terminie do 14 dni”.
9. skreślenie w § 6 ust. 5 i 6.
10. w § 6, ust. 7 otrzymuje kolejno numerację § 6, ust. 5.
11. skreśla się § 7,
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12. § 8, pkt. 1 litera „h” otrzymuje nowe brzmienie:
„h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży”.
13. w § 8, pkt. 4 dodaje się literę „e” w brzmieniu:
„e) zdobywanie dodatkowych środków finansowych dla placówki”.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Czorsztyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

