
UCHWAŁA NR XXI/191/09 RADY GMINY NAREWKA 

z dnia 24 marca 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2 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. 1600, 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, z 2009 r.  

Nr 1, poz. 1) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 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), w związku z 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, 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), uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/174/09 Rady Gminy Narewka z dnia  

24 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Narewka wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela,  

o którym mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy wymiar godzin przez 

4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do  

0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę”, 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw oblicza się odpowiednio do 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3”, 

3) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki,  

z upływem każdego kolejnego roku pracy”, 

4) § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 

zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany 

ten dodatek, a jeśli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego 

dnia miesiąca – od tego dnia”, 

5) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 



„ 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy w 

szkole w wysokości 3 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela według stawki 

jego osobistego zaszeregowania”. 

6) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka 

zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 

20 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą 

faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania 

indywidualnego, jeżeli zajęcia prowadzone są w ramach godzin 

ponadwymiarowych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Niedźwiedź 


