PROJEKT
UCHWAŁA Nr ………….....2019
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia ………………………….. 2019 r.
w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506), art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. - Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym, Rada Gminy Nadarzyn,
uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia 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 Uchwały Nr
L.609.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. w taki sposób, że § 8 ust. 1-3 Regulaminu
otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 8. 1. Fundusz na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, z wyłączeniem
przedszkoli, stanowi 14% planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze zatrudnionych tam
nauczycieli, a dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach - 7% planowanych środków na
wynagrodzenia zasadnicze zatrudnionych tam nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż rok
kalendarzowy.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznany od 5% do 80% jego wynagrodzenia
zasadniczego.”
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr L.609.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. pozostają
bez zmian.
§ 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.

