
Uchwała Nr XXXI/177/2009 
z dnia 29 stycznia 2009 roku 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/159/2008 w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759;z 2005 Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 
poz.1458) Rada Miejska w Ujeździe po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, uchwala co 
następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XXVIII/159/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku,  

1.Dodaje się § 11 o następującej treści: „do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw   
   stosuje się następujące zasady”: 

     1) Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się dzieląc  
     przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za  
     warunki pracy, jeśli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach  
     uprawniających do dodatku), przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego  
     obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,  
     wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych. 

     2) Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin      
nauczyciela, uzyskuje się mnoŜąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16  
 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, ze czas zajęć do 0,5 godziny pomija 
się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

     3) Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw,  nie wynikające  z ramowego planu  
     nauczania, realizowane przez dyrektora szkoły, wymaga akceptacji organu prowadzącego. 

2.Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre   
   zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania  
   nauczycielom dodatków do wynagrodzenia”.  



 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.                                                                     

§ 3 

Uchwała  wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

 

        Przewodniczący obrad 

        Jan KałuŜny 


