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Uchwała Nr XXXV/253/2009. 
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 

28.05.2009r 

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009r., 
nr XXXIII/216/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 200Ir. Nr 142 poz. 1591, z 
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 
153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art.30 ust.6 i art.54 ust. 7 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. 
zmianami) 

Rada Miejska w Kępicach, uchwala, co następuje : 

§1 

W załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009r., 

nr XXXIII/216/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice wprowadza się 
następujące zmiany : 

1) § 29 otrzymuje brzmienie : 

1.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  , przysługuje  za godziny 
faktycznie zrealizowane. 

a) przez godziny efektywnie przepracowane naleŜy rozumieć takŜe 
usprawiedliwione nieodbycie zajęć, gdy nauczyciel był 
przygotowany do świadczenia pracy w godzinach 
ponadwymiarowych planowanych lecz doznał przeszkód 
usprawiedliwiających ich nieodbycie. Do wypadków takich zalicza 
się: 

- rekolekcje, Dzień Edukacji Narodowej, 
- zawieszenie zajęć z powodów warunków atmosferycznych i 
innych, 
- udział w wycieczce, wyjeździe do teatru, wyjściu do kina, 
udział w uroczystościach szkolnych, 



- oddelegowanie nauczyciela do prac organizowanych przez 
władze i instytucje oświatowe (kuratorium, CEN, ODN), np. 
konkursy międzyszkolne, olimpiady, narady, szkolenia, lekcje 
pokazowe i inne przypadki wynikające z odrębnych 
przepisów. 

b) nauczyciele realizujący godziny ponadwymiarowe z innego 
pensum niŜ jego płaca zasadnicza otrzymuje wynagrodzenie 
według pensum korzystniejszego, 

c) nie przydziela się godzin ponadwymiarowych na okres trwania 
przerw świątecznych oraz dodatkowych dni wolnych od pracy 
ustalonych przez MEN w organizacji roku szkolnego. 

 

2. Przepracowane godziny ponadwymiarowe rozlicza się w skali miesiąca w 
układzie tygodniowym. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 
wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z 
funduszu ubezpieczeń społecznych. 

2) w § 30 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu : 

„ Zasada określona w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadkach, w których 
sposób obliczania wynagrodzenia określają odrębne przepisy". 

3) w § 31 skreśla się ustęp 3. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic. 

§3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia opublikowania uchwały 
w Dzienniku Urzędowym Wojewody Pomorskiego. 

 
 
 
       Przewodniczący Rady Miejskiej 
                   w Kępicach  
               Marek Busłowicz 


