
UCHWAŁA NR XXV/189/2020
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/129/2020 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2020 roku 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.1)), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 w 
związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2215), uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/129/2020 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2020 roku wprowadza się 
następujące zmiany: § 8 ustęp 2 punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3) nauczyciel opiekujący się oddziałem 
przedszkolnym - 300 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lutego 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski

1) T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378
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Uzasadnienie
Regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz 
za warunki pracy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Białobrzegi, wysokość i warunki wypłacania składników 
wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych na terenie Gminy Białobrzegi, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 6a cytowanej ustawy, regulaminy 
wynagradzania nauczycieli podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W celu 
dopełnienia procedury uzgodnieniowej, projekt uchwały przekazany został do Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZNP w Białobrzegach, Sekcji Regionalnej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Radomiu oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność – 80” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Radomiu. Podjęcie nowej uchwały wynika z konieczności dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu 
prawnego. 
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