
UCHWAŁA Nr L.609.2018 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    

z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432), art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 

z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967), po uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina 

Nadarzyn jest organem prowadzący, Rada Gminy Nadarzyn, uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr. XVI.206.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016 r. 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2638) w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria 

przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań 

statutowych; Uchwała Nr. XVI.207.2016  Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016 r. 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 2639) w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i tryb przydzielania 

nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2016 r.; Uchwała Nr XL.497.2018 

z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn 
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z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.1958), w sprawie ustalenia regulaminu 

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i tryb 

przydzielania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość i szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 
 
§ 4 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


