
UCHWAŁA NR XXXV/422/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 4 lipca 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw nauczycieli, a także wysokość nagród

Na podstawie art.30 ust.6 art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.191 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446 
z późniejszymi zmianami), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/236/16 Rady Miejskiej Orzesze z  28 kwietnia 2016r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość nagród, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w załączniku § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielowi nie może przekroczyć 30% 
jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego ustalonego zgodnie z ust.1 przyznaje się 
w roku szkolnym na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 
6 miesięcy.

3. Dodatek motywacyjny przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym 
w placówce, a w przypadku nauczycieli nowozatrudnionych prawo do dodatku 
przysługuje po 6 miesiącach.

4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie, za który nie otrzymuje się 
wynagrodzenia zasadniczego, nie przysługuje również w czasie urlopu dla poratowania 
zdrowia, w stanie nieczynnym, w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
w przypadku nie spełniania przynajmniej jednego z warunków wyszczególnionych w § 
4.

5. Dodatek motywacyjny zmniejszany jest proporcjonalnie w związku 
z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy zgodnie z przepisami płacowymi.”;

2) w załączniku § 12 uchyla się ust. 1 lit. c. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XX/236/16 z dnia 28 kwietnia 
2016r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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