
 

 

 

Uchwała Nr XV/104/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 22 września 2011 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/157/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  

29 września 2004 roku w sprawie utworzenia specjalnego funduszu dla dyrektorów i 

nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. § 1 uchwały Nr XX/157/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 września 2004 

roku w sprawie utworzenia specjalnego funduszu dla dyrektorów i nauczycieli za szczególne 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymuje nowe brzmienie.: 

„Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze w wysokości  1,5% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli,” 

 

 § 2. W Regulaminie określającym przyznanie nagród ze specjalnego funduszu dla 

dyrektorów i nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, stanowiącym 

załącznik Nr 1 do uchwały Nr  XX/157/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 września 2004 

roku w sprawie utworzenia specjalnego funduszu dla dyrektorów i nauczycieli za szczególne 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Pkt 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie następujące:  

 

„1. Specjalny fundusz dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

tworzony jest w wysokości 1,5% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.” 

 

2. Pkt. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie następujące: 

„2. Ustala się następujący podział środków specjalnego funduszu nagród: 

a) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły; 

b) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Karczewa.” 

 

3. Pkt. 6 ppkt e) Regulaminu otrzymuje brzmienie następujące: 

„e) Solidną i terminową współpracę z Wydziałem Oświaty w Karczewie oraz pracę na rzecz Gminy 

Karczew.” 

 

4. Pkt. 10 ppkt a) Regulaminu otrzymuje brzmienie następujące: 

„a) Naczelnik Wydziału Oświaty.” 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 

2011 roku.  

 

Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 



 

 

UZASADNIENIE 

 
Art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006r. Nr 97 

poz. 674 t.j. ze zmianami) stanowi, że tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla dyrektorów i  

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów prowadzących 

szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.  Od 2004 

roku fundusz nagród kształtował się na poziomie 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 

nauczycieli. 

W związku z powyższym oraz zmianami zachodzącymi w gospodarce zasadne jest, aby po 7 latach 

funkcjonowania specjalnego funduszu nagród podwyższyć go do 1,5%.  


