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Uchwala Nr XXIII149/2012
uio ]. Mazo'Wiecl;:~e
Rady Miasta Marki
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany regulaminu okreslajacego wysokosc oraz szezegolowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatkow za wysluge lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegolowe warunki obliczania
i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraznych zastepstw,
r

'?(

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 6
w zwiazku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekstjednolity
Dz . U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z pozniejszymi zmianami) oraz po uzgodnieniu ze zwiazkami
zawodowymi zrzeszajacymi nauczycieli, uchwala sie co nastepuje:

§1

o

W Regulaminie okreslajacyrn wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatk6w za wysluge lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegolowe
warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych
zastepstw, stanowiacym zalacznik do Uchwaly Nr XXVIII/283/2009 Rady Miasta Marki z dnia
22 kwietnia 2009 roku , wprowadza sie nastepujace zmiany:
1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1.Wysokosc srodkow finansowych w danym roku budzetowym przeznaczonych miesiecznie
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w poszczeg6lnych plac6wkach oswiatowych ustala
sie przy uwzglednieniu zasady, ze sa one r6wne iloczynowi liczby etat6w kalkulacyjnych
nauczycieli w danej plac6wce oswiatowej ustalonej na dzien 30 stycznia dane go roku i 9 %
obowiazujacej w tym dniu minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z tytulem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, okreslonej
w rozporzadzeniu, Srodki tak wyliczone powieksza sie 0 15% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela, 0 kt6rym mowa powyzej, "
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
,,1. W celu okreslenia wysokosci dodatku funkcyjnego przyslugujacego w danym miesiacu
wprowadza sie podstawe, ktora jest obowiazujaca w danym miesiacu minimalna stawka
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego ze stopniem zawodowym
doktora lub doktora habilitowanego, tytulern zawodowym magistra z przygotowaniem
pedagogicznym, okreslona w rozporzadzeniu, zwana dalej podstawa.
2. Nauczycielowi, kt6remu powierzono stanowisko kierownicze przysluguje dodatek
funkcyjny w wysokosci:
1) dyrektorowi przedszkola-75% podstawy,
2) dyrektorowi szkoly (zespolu) liczacego do 20 oddzial6w -75% podstawy,
3) wicedyrektorowi szkoly (zespolu) liczacego do 20 oddzial6w - 50% podstawy,
4) dyrektorowi szkoly (zespolu) liczacego 21 i wiecej oddzial6w - 85% podstawy,
5) wicedyrektorowi szkoly (zespolu) liczacego 21 i wiecej oddzial6w - 55% podstawy.
3. Nauczycielom, kt6rym powierzono sprawowanie nizej wymienionych funkcji przysluguje
dodatek:
a) wychowawcy klasy - w wysokosci 7% podstawy,
b) opiekuna stazu - w wysokosci 5% podstawy."
§2
Wykonanie uchwaly powierza sie Bunnistrzowi Miasta Marki.
§3
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

§4

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowyrn
Wojew6dztwa Mazowieckiego z moca od 1 stycznia 2012 roku.
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