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UCHWAŁA NR LVI/547/14
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 594) oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2, ust. 6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/385/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 4 lipca
2013 r. w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 7996), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustalona dla dyrektora stawka dodatku funkcyjnego może zostać zmieniona – na wniosek dyrektora
lub z inicjatywy organu prowadzącego – jeżeli ulegnie zmianie przynajmniej jeden z czynników
wymienionych w § 9 ust. 2 lub w załączniku do Regulaminu.”;
2) § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, z zastrzeżeniem § 3, ustalana jest na okres
nie krótszy niż 1 semestr i nie dłuższy niż rok szkolny w placówkach feryjnych oraz nie krótszy niż
6 miesięcy i nie dłuższy niż rok kalendarzowy w placówkach nieferyjnych. W sytuacjach nietypowych
dodatek funkcyjny może być przyznany na okres krótszy.”;
3) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz za jedną godzinę doraźnego zastępstwa
wypłaca się według pensum, w ramach którego nauczyciel realizujący godzinę ponadwymiarową oraz
godzinę doraźnego zastępstwa jedst zatrudniony.”;
4) Pkt 1 Załącznika do Regulaminu otrzymuje brzmienie:
1.

Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi :
a) dyrektor przedszkola liczącego :
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- od 2 do 5 oddziałów
- powyżej 5 oddziałów
b) wicedyrektor przedszkola

25%-45%
35%-50%
20%-40%

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXXIX/385/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lipca
2013 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Blanka Jabłońska

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 8015

Uzasadnienie
W Regulaminie wynagradzania, stanowiącym załącznik do zmienianej uchwały, wprowadzono zmianę
dotyczącą zasady obliczania wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnego zastępstwa.
Przewidziano także funkcję wicedyrektora i wysokość dodatku motywacyjnego dla wicedyrektora
w przedszkolach liczących powyżej 5 oddziałów.
Zapisy projektu uchwały uzgodniono ze związkami zawodowymi.
W dniu 30 maja 2014 r. odbyły się negocjacje ze związkami zawodowymi, z których sporządzono
protokół. W załączeniu kopia protokołu.

