
UCHWAŁA NR V/27/2015
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku 
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2014 r. poz. 
191/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm./, po uzgodnieniu z Oddziałem ZNP w Mińsku Mazowieckim, Rada Miejska w Kałuszynie 
uchwala, co następuje :

§ 1. 

W uchwale Nr XX/129/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 
nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w palcówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Kałuszyn, zmienionej uchwałą Nr XXI/143/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 
28 kwietnia 2009 roku, wprowadza się następującą zmianę:

- w § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu :

„4a. Nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do 
kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości od 10 do 25% godzinowej stawki minimalnej za 
każdą przepracowaną godzinę nauczania.

4b. Dodatki za warunki pracy nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi – Burmistrz.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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