
 

UCHWAŁA Nr XXXI/212/2009 

RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA 

z dnia 19 stycznia 2009 r. 

w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegó-

łowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród 

dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Węgrów. 

Na podstawie art. 36 ust. 6 w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-

rządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian: 

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych wa-

runków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-

raźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrud-

nionych w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Węgrów, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXX/201/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. dokonuje się nastę-

pujących zmian: 

1) w § 5 skreśla się ust. 3 i 4. 

2) w § 6 ust. 1 określenie „a w szczególności” zastępuje się określeniem „to jest”. 

3) w § 6 ust. 4 skreśla się słowa „w szczególności” oraz p.pkt „i”. 

4) w § 6 skreśla się ust. 6 i 7. 

5) w § 8 skreśla się ust. 3 i 7. 

6) w § 9 ust. 2 skreśla się określenie „biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości oraz szkodliwości 

dla zdrowia realizowanych prac i zajęć oraz wymiarem pracy realizowanej w trudnych warunkach”. Po 

słowach „Burmistrz Węgrowa” stawia się kropkę. 

7) w § 9 skreśla się ust. 3. 

8) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następujące-

go po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy”. 

9) w § 10 skreśla się ust. 1, 2 i 3. 

10) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Nauczycielowi o obniżonym wymiarze zajęć wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i go-

dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-

niczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz do-

raźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wycho-

wawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego za-

stępstwa nauczyciela.” 

11) w § 11 skreśla się ust. 4, 5, 6 i 7. 

12) w § 13 ust. 3 skreśla się słowa „po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej”. 

13) w § 13 skreśla się ust. 4. 

14) w § 16 wykreśla się ust. 2, 3 i 4. 

15) § 19 skreśla się. 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta Węgrowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 



 

Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa: 

Tadeusz Ryczkowski 

 

 

 

 


