UCHWAŁA NR XXVI/298/12
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia a także sposób podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół.
Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 160, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr
102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz.
917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.
1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908), zwanej dalej
„Kartą Nauczyciela”, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz przepisów rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr
56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755, z 2010 r. Nr 131, poz. 885,
z 2011 r. Nr 161, poz. 967 oraz z 2012 r. poz. 790), zwanym dalej "rozporządzeniem", uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienia się treść regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Kamieńsk określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia a także sposób podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 kwietnia 2009 r. w ten sposób,
że:
1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być niższy niż 3 % i wyższy niż 10 % jego wynagrodzenia
zasadniczego”;
2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Na dodatki motywacyjne przeznacza się kwotę w wysokości 7 % kwoty przeznaczonej corocznie
w budżecie gminy na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.”;
3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny miesięcznie
w wysokości zł:
1) dyrektorowi - od 300 do 1000 przy liczbie oddziałów do 12 , od 400 do 1100 przy liczbie oddziałów
powyżej 12,
2) wicedyrektorowi - od 300 do 650 przy liczbie oddziałów do 12 , od 300 do 700 przy liczbie oddziałów
powyżej 12,
3) inne stanowiska kierownicze określone w statucie szkoły - od 200 do 450.”;
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
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„Nauczycielom sprawującym funkcje wychowawcy klasy i opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości :
1) wychowawstwo klasy:
- w szkołach w wysokości 7%,
- w przedszkolach w wysokości 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym (z zaokrągleniem do
pełnego złotego),
2) funkcję opiekuna stażu w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym (z zaokrągleniem do pełnego
złotego).”;
5) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„ Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1%
planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie
finansowym szkoły, z tym że:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.”;
6) § 12 otrzymuje brzmienie:
„Nagrody o których mowa w § 11, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach, dyrektor za zgodą Burmistrza oraz Burmistrz mogą przyznać nauczycielowi nagrodę w innym
czasie.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku
Jarosław Kozik
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