
UCHWAŁA Nr XVII/141/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 27 października 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art.49 ust.2, 

art.54 ust.7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982r.  Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2016 poz. 1379),  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§1. W załączniku do uchwały Nr XII/101/2012 z dnia  29 marca 2012 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 

prowadzonym przez gminę Sochocin  wprowadza się następujące zmiany: 

1)w rozdziale III: Dodatek motywacyjny § 3 ust.3 otrzymuje brzmienie; 

„  3. Dodatek motywacyjny ustalany kwotowo dla nauczyciela nie może być mniejszy niż 5% 

i nie większy niż 15 % jego wynagrodzenia zasadniczego.”; 

2)w rozdziale IV: Dodatek funkcyjny § 6 ust.5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„5.2 powierzenia wychowawstwa klasy w szkole – w wysokości 6 % minimalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego I kategorii zaszeregowania.” 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2017 r. 

  



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XVII/141/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 27 października 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin    

 

Zgodnie z art. 30 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły i placówki 

zobowiązany jest do uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Uchwałą                       

Nr  XII/101/2012 z dnia  29 marca 2012 r. wprowadzono „ Regulamin wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Sochocin. 

W bieżącym roku związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,  to jest NSZZ „Solidarność”   

oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponowały renegocjacje regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez 

Gminę Sochocin uchwalonego ww. uchwałą, w kwestii dodatku motywacyjnego  

i funkcyjnego – za wychowawstwo w klasie. 

W toku  negocjacji  uzgodnione zostały nowe stawki   wyżej wymienionych dodatków. 

Zostały one  ustalone tak, by średnie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Gminę Sochocin  odpowiadały  średnim wynagrodzeniom, 

o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Zaproponowane stawki będą 

obowiązywać od nowego roku kalendarzowego tj. od stycznia 2017 roku. 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę  zmieniającą uchwałę               

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin.   

                                                                                                  

 
 

          


