UCHWAŁA Nr LVIII/509/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1), art. 30 ust. 1, 6 i 6a w związku z art. 91d pkt.1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967) oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 638) po uzgodnieniu
ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Oddziałem ZNP w Otwocku oraz NSZZ
„Solidarność” w Otwocku uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady
Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 r. określającym wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli wprowadza się następujące
zmiany:
1) uchyla się § 10 ust. 9;
2) uchyla się §12.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

UZASADNIENIE
Konieczność wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w
Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
polegających na uchyleniu § 10 ust. 9 określającym zasady ustalenia wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej
nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w
których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia wynika z faktu iż zasady te
zostały określone w art. 42c ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2018 r. poz. 967). Natomiast uchylenie §12 dotyczącego dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli wynika z faktu iż z dniem 01.01.2018 r. na podstawie art. 76 pkt. 25 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych nauczyciele utracili prawo do
otrzymywania tego dodatku.
Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi: NSZZ Solidarność Region
Mazowsze w Otwocku oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Otwocku.
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