
UCHWAU Nr 239/XX111/2016 

RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

zmieniajqca uchwate w sprawie ustalenia regulaminu okrejlajqcego wysokoft oraz 

szaegoiowe warunki przyznawania dodatkbw: za wystugq lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektorych innych sktadnikbw wynagrodzenia dla 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkotach prowadzonych przez gmine Miasto 

i Gmina Serock 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 

gminnym (Dz.U. z 2016r, poz. 446) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz. 191 z poin.zm.) Rada Miejska 

w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

W regulaminie stanowiqcym zaiqcznik do Uchwaty Nr 312/XXXV1/09 Rady Miejskiej 

w Serocku z dnia 30.01.2009r. w sprawie ustalenia regulaminu okrejlajqcego wysokojt oraz 

szczegoiowe warunki przyznawania dodatkow: za wysiugq lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

i za warunki pracy, oraz niektorych innych sktadnikow wynagrodzenia dla nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolach i szkotach prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock 

wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

W tabeli dodatkow funkcyjnych, o ktorej mowa w 5 4 ust. 2 regulaminu dodaje siq 

rubrykq o liczbie porzqdkowej Lp. 6. w brzmieniu: 

LP. Stanowisko Miesiqcznie 
wideiki 

od /dowz i  

6. Kierownik jwietlicy szkolnej 300 - 500 

9 2 

Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwaia wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzqdowym 

Wojewodztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie 

do uchwafy zmieniajqcej uchwatq w sprawie ustalenia regulaminu okreilajqcego wysokoit 

oraz szczeg6towe warunki przyznawania dodatkow za wystugq tat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektdrych innych sktadnikdw wynagrodzenia dla 

nauczycieli zatrudnionych w pnedszkolach i szkotach prowadzonych przez gminq Miasto 

i Gmina Serock 

W zwiqzku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2014r. poz. 191 z poin.zm.) organ prowadzqcy szkotq okreSla dla nauczycieli 

w regulaminie wysokoSC stawek dodatku funkcyjnego. Wobec powyzszego podjecie uchwaty 

jest zasadne. 

Zmiany w regulaminie zostaty uzgodnione z zaktadowq organizacjq zwiqzkowq zrzeszajqcq 

nauczycieli. 


