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UCHWAŁA NR XXVI/186/16
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/125/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli
oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r., poz. 446) oraz art. 30 ust. 6, 10 i 10a, art. 54 ust. 3, 5 i 7 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/125/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w
wysokości zgodnej z uchwałą budżetową Gminy Mińsk Mazowiecki i wynoszący 5% planowanych
środków na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli”.
2. w § 6 ust. 2 uchyla się.
3. w § 6 ust. 4 dodaje się pkt. 14 w brzmieniu:
„14. za szczególne zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom na terenie szkoły i poza nią”.
4. w § 12 w ust. 2 uchyla się pkt. 3.
5. w § 14 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. powierzenia wychowawstwa klasy w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego
mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 13 ust 1”.

nauczyciela

6. w § 14 uchyla się ust. 2.
7. w § 28 w ust. 3 uchyla się pkt. 2.
8. w § 28 w ust. 3 pkt. 3 ppkt. a otrzymuje brzmienie:
„a. posiada co najmniej dobrą ocenę pracy w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
otrzymaną w okresie roku przed przyznaniem nagrody pozytywną ocenę dorobku zawodowego”.
9. w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2 Wysokość dodatku uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:
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1) 80 zł dla jednego członka rodziny
2) 100 zł dla 2 osób
3) 120 zł dla 3 osób
4) 160 zł dla 4 i więcej osób”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
Województwa Mazowieckiego.

dnia

ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
Jolanta Bąk

