
  

Uchwała Nr XXVI/213/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 maja 2012 roku 

 
w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli stanowiącego załącznik 

do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 

roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. 

U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 30 ust. 1, 6 i 6a w związku z art. 91d pkt.1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 ze 

zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2009 roku, Nr 52, 

poz. 422) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Oddziałem ZNP w Otwocku 

oraz NSZZ „ Solidarność” w Otwocku uchwala się, co następuje: 

  

 § 1. Punkt 1 w paragrafie 7 załącznika do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 

oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze ustalany jest w 

wysokości: 

Lp. Stanowisko kierownicze  Miesięcznie w zł 

1. Dyrektor przedszkola liczącego 4 – 5 oddziałów od 800 do 2 000 

2. Dyrektor szkoły – wszystkich typów (zespoły szkół): 

- od 5 do 6 oddziałów 

- od 7 do 9 oddziałów 

- od 10 do 16 oddziałów 

- 17 i więcej oddziałów 

 

od 800 do 2 000 

od 800 do 2 000 

od 1 400 do 2 600 

od 1 500 do 2 700 

3. Wicedyrektor szkoły (zespołu) od 500 do 1 200 

4. Kierownik świetlicy szkolnej 

Kierownik szkolenia praktycznego 

od 150 do 200 

od 100 do 150 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku. 

                                                                                                              Przewodniczący Rady 

                                                                                                                  Tadeusz Marton 



UZASADNIENIE 

 

W związku ze zwiększoną liczbą zadań oraz ilością realizowanych projektów unijnych 

zmienia się dodatki funkcyjne dla dyrektorów i dla wicedyrektorów. 

Skutek finansowy zmian dodatków funkcyjnych to kwota ok.167 tys. zł w skali roku. 

 

 

     

 


