
UCHWAŁA NR 72/XII/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Szczuczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245, z 2019 r. poz. 730 i 1287), po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Szczuczyn określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw będącym załącznikiem do uchwały Nr 62/X/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie 
z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 4318) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 skreśla się ust. 2;

2) w § 13 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wicedyrektorowi w wysokości od 10% do 20% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego;

3) inne stanowiska kierownicze określone w statucie – w wysokości od 5% do 10% przysługującego 
wynagrodzenia zasadniczego.”;

3) w § 18 skreśla się ust. 2;

4) skreśla się § 23;

5) w § 26 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa 
oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie 
z dodatkiem za warunki pracy, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych 
lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady
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