
UCHWAŁA NR ……………….
RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia ………………… 

w sprawie zmiany uchwały nr  XXV/144/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009r. w 
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr  
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,  
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,   z 2011 r. Nr 21, poz.  
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281 ) oraz art. 30 ust. 6 i 6a , art. 49 ust. 2 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2006r., Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz.  
1218 z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 
1238, Nr 191 poz.1369, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, 
poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 
149, poz. 887 ), uchwala się co następuje:

§ 1.W załączniku do uchwały nr  XXV/144/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009r. w 
sprawie  regulaminu wynagradzania  nauczycieli  określającego wysokość  i  szczegółowe warunki 
przyznawania  nauczycielom  dodatku  motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz 
niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka  (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 104, poz. 
1154 i poz. 1157) w § 11 skreśla się ust. 2 i 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

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

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko  



Hajnówka, dnia 08.06.2012r.

UZASADNIENIE 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXV/144/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 
marca  2009  r.  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  określającego  wysokość  i 
szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka.

Uchwałą  Nr  XXV/144/09  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  31  marca  2009  r.  został 

ustanowiony Regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatku motywacyjnego,  funkcyjnego i  za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka( Dz. Urz.  Woj.  Podl.  Nr 104, poz.  1154 i  poz. 

1157).  Opracowany projekt zawiera propozycje zmian w/w uchwały, które wynikają z wystąpienia 

pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy ( skreślenie § 11 ust. 2 i ust. 5 ).  

Art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 

97, poz.674 ze zmianami ) upoważnia Gminę do ustalania w ramach regulaminu szczegółowych 

warunków  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny 

doraźnych zastępstw. Według opinii Państwowej Inspekcji Pracy, w przytoczonym wyżej przepisie, 

nie mieści się upoważnienie dla Gminy do:

1) decydowania o udziale przedstawiciela organu prowadzącego w procesie ustalania godzin 

ponadwymiarowych,  które  pracownik  może  przepracować,  nawet  jeżeli  tym pracownikiem jest 

dyrektor placówki oświatowej;

2) do  ograniczania  poniżej  ustawowego  limitu  godzin  ponadwymiarowych,  które  może 

przepracować dyrektor placówki światowej;

3)  decydowania w jakich przypadkach przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia za 

zrealizowane godziny doraźnych zastępstw.

     Z uwagi na fakt,  iż stanowisko Inspekcji jest  zbieżne,  w tym zakresie, z wyrokami sądów 

administracyjnych, postanowiono skreślić w § 11 ust. 2 i ust. 5 regulaminu.


