Uchwala Nr 196/XX/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 marca 2012r.

zmieniajqca uchwalg w sprawie ustalenia regulaminu okreilajqcego wysokoici oraz
szczegdlowe warunki przyznawania dodatkdw za wyslugg lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektdrych innych skladnikdw wynagrodzenia dla
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkolach prowadzonych przez gming
Miasto i Gmina Serock

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwiqzku z art. 30 ust. 6, ust. 6a oraz
art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.) po uzgodnieniu ze zwiqkami zawodowymi Rada Miejska w Serocku
uchwala, co nastgpuje:

W regulaminie stanowiqcym zalqcznik do Uchwaly Nr 3 12lXXXVIl09 Rady Miejskiej w
Serocku z dnia 30.01.2009r. w sprawie ustalenia regulaminu okreilajqcego wysokoiC oraz
szczegolowe warunki przyznawania dodatkow: za wyslugq lat, motywacyjnego, funkcyjnego i
za w a d i pracy, oraz niektorych innych skladnikow wynagrodzenia dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkolach prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock
wprowadza siq nastqpujqce zmiany :
1. W $ 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Dodatek motywacyjny przyznaje siq na czas okreilony, nie krotszy nii 3 miesiqce i
nie dluzszy niz 6 miesiqcy, w wysokoici nie wyzszej niz 40% otrzymywanego przez
nauczyciela, dyrektora wynagrodzenia zasadniczego."
2. W $ 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,,6. WysokoiC dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, wicedyrektora oraz okres jego
przyznania uwzglqdniajqc stopnien spelniania kryteriow, o ktorych mowa w $ 3 ust. 2
i ust. 3 ustala dyrektor szkoly a dla dyrektora - Burmistrz Miasta i Gminy Serock".
3. W $ 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
i
przeznaczone na dodatki motywacyjne wynoszq
4. ,,7. ~ r o d kfinansowe
1) dla nauczycieli - 6% ich wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla wicedyrektorow - 10% ich wynagrodzenia zasadniczego,
3) dla dyrektorow - 18% ich wynagrodzenia zasadniczego.

Przyznawanie dodatku motywacyjnego nastqpuje wylqcznie w ramach irodkow
finansowych wyodrebnionych na ten cel w planie finansowym szkoly".
5. Uchyla sie 10.

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
§3

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzedowyrn Wojew6dztwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do Uchwaly Nr 196/XX/2012
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r.
zmieniajqcej uchwalg w sprawie ustalenia
okredlajqcego
wysokodC
oraz
regulaminu
szczeg6lowe warunki przyznawania dodatkow za
wystuge lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektorych innych skiadnikow
wynagrodzenia dla nauczycieli zatmdnionych
w przedszkolach i szkolach prowadzonych przez
gminq Miasto i Gmina Serock

Uzasadnienie
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) organ prowadzqcy szkolq bqdqcy jednostkq
samorzqdu terytorialnego, uwzglqdniajqc przewidywanq strukturq zatrudnienia okreSla dla
nauczycieli poszczegdlnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu skladniki
wynagrodzenia nie okreilone w innych przepisach, w taki sposob, aby Srednie wynagrodzenia
nauczycieli odpowiadaly na obszarze dzialania danej j.s.t. co najmniej Srednim
wynagrodzeniom okreSlonym w art. 30 ust. 3 ww. ustawy.
Celem niniejszej zmiany jest stworzenie mozliwoSci do zwiqkszenia wysokoSci
dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz Srodkdw finansowych przeznaczanych na
dodatki motywacyjne, co ma siq przyczynik do osizgania Sredniego wynagrodzenia
nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
Z regularninu wykreilono 5 10, w kt6rym okreilono wynagrodzenie nauczyciela za
pracq w charakterze opiekuna w autobusie dowozqcym ucznidw do szkdl, gdyz kwestie te
okreSlajq inne przepisy.
Projekt uchwaly zostal uzgodniony, zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy - Karta
Nauczyciela ze zwiqzkarni zawodowym zrzeszajqcym nauczycieli.

