
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/170/2016 

RADY GMINY SZAFLARY 

z dnia 30 maja 2016 roku 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/121/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku Rady Gminy Szaflary 

w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez gminę Szaflary, zmienionej Uchwałą Nr X/71/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku 

Działając na podstawie art. 30 ust. 6  w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446), Rada Gminy Szaflary uchwala co następuje: 

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVII/12/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 10 

grudnia 2012 roku, w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez gminę Szaflary (dalej: „Uchwała”), zmienionej Uchwałą  Nr X/71/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„O fakcie przyznania nauczycielowi (dyrektorowi) dodatku motywacyjnego, pracodawca powinien 

poinformować pracownika podając mu uzasadnienie.”; 

2) § 10 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się wg poniższego przykładu: 

1) biologia – 4/18 

2) biblioteka – 12/30 

3) świetlica – 12/26   

    Razem liczba godzin zajęć = 4+12+12= 28  

4/18+12/30+12/26=0,22+0,4+0,46=1,08 

28:1,08=26 

 

Wymiar pensum tego nauczyciela wynosi 26 godzin.       
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28-26 = 2   2 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe 

2. Uzyskany wynik z obliczeń o którym mowa w ust. 1, zaokrąglamy do pełnych godzin w ten sposób, że 

wynik poniżej 0,5 godzin pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za godzinę pełną; 

3. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru ustalonego z godnie z ust. 1 i 2 są godzinami 

ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust.2 Karty Nauczyciela; 

4. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela 

realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze godzin ustala dla 

nauczycieli Dyrektor Szkoły, dla dyrektora Wójt Gminy.” 

§ 2. Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli reprezentowanymi przez 

swoich przedstawicieli. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szaflary. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Wąsik 
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