
UCHWAŁA NR XVI/207/2019
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art.49 ust.2 i art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. 
poz. 730 i 1287) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1028, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. 
poz. 638 oraz z 2019 r. poz. 249 i 1587) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/167/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 listopada 2019 r. w 
sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Za pracę w trudnych  i uciążliwych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli 
zajęć, o których mowa w rozporządzeniu - należy przez to rozumieć obowiązujące rozporządzenie 
MENiS wydane na podstawie art. art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191).

2. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego 
wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, 
za które przysługuje wynagrodzenie jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel 
realizuje w takich warunkach cały obowiązujący wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, 
któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go 
wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje 
w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony 
w niepełnym wymiarze zajęć.”;

2) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Dla 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 – za 
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy 
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, 
pomniejszony o tego wymiaru (lub gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za 
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba 
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być 
jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za 
zajęcia faktycznie zrealizowane ponad liczbę realizowanego pensum i jest wypłacane z dołu. 
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
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3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których 
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy lub dni ustawowo wolne 
od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się i kończą w środku tygodnia – 
za podstawę ustalenia godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru 
za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. 
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, 
nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol
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