Uchwała Nr XXI/198/05
Rada Gminy w Gniewoszowie
z dnia 28 kwietnia 2005r.


w sprawie ustalenia  na 2005r.  regulaminu wynagradzania  dla nauczycieli w szkołach i placówkach  prowadzonych przez gminę  regulującego  wysokość oraz szczegółowe  warunki  przyznawania  i wypłacania  dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowe warunki  obliczania  i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości  i zasady  przyznawania   dodatku mieszkaniowego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2, pkt.  15 ustawy z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia  26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.  1112 z późn. zm. ), art. 19 ustawy z dnia  23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) oraz  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja  2000r.  w sprawie wysokości  minimalnych stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia  zasadniczego za  jedną godzinę przeliczeniową , wykazu stanowisk oraz dodatkowych  zadań  i zajęć uprawniających  do dodatku funkcyjnego , ogólnych warunków  przyznawania dodatku  motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych  warunków pracy  stanowiących  podstawę  przyznania dodatku  za warunki pracy  oraz szczegółowych  przypadków  zaliczania okresów  zatrudnienia  i innych  okresów  uprawniających  do dodatku  za wysługę lat (Dz. U. Nr 29, poz. 455 z późn. zm.) po uzyskaniu uzgodnienia  ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego  - Zarządem Oddziału w Kozienicach Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin  wynagradzania  dla nauczycieli w szkołach  i placówkach  prowadzonych  przez  Gminę Gniewoszów obowiązujący  od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. określający  wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania  dodatków  do wynagrodzenia  zasadniczego: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe  warunki przyznawania  i wypłacania  tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania  wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , wysokość i warunki  wypłacania  nagród  i zasady przyznawania dodatku  mieszkaniowego o treści  ustalonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc dotychczasowy Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom  dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,  za warunki pracy, nagród oraz niektórych  innych  składników  wynagrodzenia, zasady  wynagradzania  za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość  oraz szczegółowe zasady  przyznawania  i wypłacania  dodatku mieszkaniowego ustalony uchwałą Nr XIII/130/04 z dnia 27 kwietnia  2004r.  



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni  od dnia  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005r.




Uzasadnienie

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatwierdzony w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gniewoszów, obowiązujący  w roku 2005 zapewnia wykonanie  uposażeń  nauczycieli zawartych  w  art. 30 ust. 6 ustawy z dnia  26 stycznia  1982r. Karta Nauczyciela  (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.).

Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe  warunki wypłacania dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki   obliczania i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli w taki sposób  aby zapewnić realizację  wytycznych dla samorządu  zawartych  w art. 30 ust. 6 
i 6a   Karty Nauczyciela.

           Zaproponowane zmiany  w zasadniczy sposób opierają się na  rozwiązaniach  dotychczasowych. Istotnymi zmianami  w stosunku do dotychczasowego regulaminu  wynagradzania są wprowadzone zmiany w zakresie: naliczania  dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy, dodatku za warunki pracy (klasy łączone), dodatku za analizę  i ocenę prac uczniowskich z języka polskiego oraz podziału  środków specjalnego funduszu nagród na nagrody Wójta i Dyrektorów Szkół.

            Powyższe zmiany  zostały uzgodnione  ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego.
Na w/w okoliczność został sporządzony  i podpisany protokół  uzgodnień z dnia 30 marca 2005r.

Regulamin  niniejszy określa również kryteria i tryb przyznawania  nagród określonych  w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela do czego zobowiązany jest organ  prowadzący  art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 15 lipca  2004r. o zmianie  niektórych innych  ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845). 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś






