
                                        UCHWAŁA NR XXVII/ 211/ 2009                                                

      RADY GMINY KOLBUDY  

                                             z dnia  26 maja 2009 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/200/2009  Rady Gmin y Kolbudy z dnia                

31 marca 2009 r. sprawie:  ustalenia regulaminu okr eślającego wysoko ść oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodat ków motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych inny ch składników 

wynagrodzenia. 

 

Na podstawie art.30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela ( t.j.  Dz.U. z  2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), w związku z art.18 ust.2 pkt.15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 

ze zm.),                                           

 

RADA GMINY KOLBUDY 

uchwala, co nast ępuje: 

 

§1 
Zmianie ulega przepis art. 20 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia uchwalonego 

uchwałą Nr XXV/200/2009  Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 marca 2009 r., który 

otrzymuje brzmienie: 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i za godzinę zastępstwa 

doraźnego  nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 

wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli 

praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do 

dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie 

art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego 

zastępstwa realizowanego, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 

wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli 

praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do 



dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 

3.  Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin, 

uzyskuje się mnoŜąc odpowiedni wymiar godzin  przez 4,16  z zaokrągleniem 

do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 

najmniej  0, 5  godziny liczy się za pełną godzinę . 

4.  Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w 

których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub 

dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia 

rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby 

godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar 

zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 (lub  o 

¼  gdy dla nauczyciela ustalono 4-dniowy tydzień pracy) tego wymiaru za 

kaŜdy dzień usprawiedliwionej  nieobecności w pracy lub dzień ustawowo 

wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje 

wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe być jednakŜe większa niŜ liczba 

godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 

 
§2 

Zmianie ulega przepis art. 22 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia uchwalonego 

uchwałą Nr XXV/200/2009  Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 marca 2009 r., który 

otrzymuje brzmienie: 

 

1. Nagrody dla nauczycieli przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na 

podstawie art. 49 ust.1 pkt 1Karty Nauczyciela, który stanowi 1 % planowanych 

rocznych wynagrodzeń osobowych. 

2. Rada Gminy ustali na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela w drodze 

regulaminu kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. 

 
§ 3 

 
Niniejsza zmiana regulaminu została uzgodniona ze związkami zawodowymi  

zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kolbudy. 

 
 
 
 



 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy. 
 

 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14  dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą  od 01 stycznia 2009 r. 


