
UCHWAŁA NR XXVI/ 131 /09 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 19 marca 2009 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/125/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 lutego 2009r w 
sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i 
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz 
dodatków mieszkaniowych 
 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.), art. 30 ust.6, ust. 6a i ust.10, art. 54 ust. 3 i ust 7 w 
związku z art. 91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 
97, poz. 674 z późn. Zm.) oraz przepisów 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 2005 r., Nr 22, poz.181 z późn. Zm.), po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Cegłów uchwala co 
następuje: 
 

§ 1 
W uchwale Nr XXV/125/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 lutego 2009r w sprawie  
wysokość s ustalenia Regulaminu określającego wysoko stawek wynagrodzenia zasadniczego 
i wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz 
dodatków mieszkaniowych wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla sie §2 uchwały, 
2)  W załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§3 
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określone w rozporządzeniu  
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zwiększa się, z zaokrągleniem do 
pełnych złotych: 
- dla nauczyciela staŜysty – o 30% stawki minimalnej, 
- dla nauczyciela kontraktowego – o 27% stawki minimalnej, 
- dla nauczyciela mianowanego – o 21% stawki minimalnej 
- dla nauczyciela dyplomowanego – o 15% stawki minimalnej 
zgodnej z poziomem wykształcenia posiadanym przez nauczyciela”. 
b) w § 14 skreśla się pkt. 4. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 



 
 
Uzasadnienie: 
W dniu 12 lutego Rada Gminy Cegłów podjęła uchwałę Nr XXV/125/09 ws regulaminu 
wynagradzania nauczycieli. Do dnia podjęcia uchwały nie były znane kwoty minimalnych 
wynagrodzeń nauczycieli wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego ustalane w 
rozporządzeniu ministra właściwego ds. edukacji. 
Projekt rozporządzenia w tej sprawie pojawił się na stronie www.men.gov.pl w dniu 12 lutego 2009 a 
właściwie po sesji Rady Gminy. 

Przygotowując projekt uchwały Nr XXV/125/09 ani Wójt Gminy ani Komisja Oświaty Rady 
Gminy Cegłów nie mieli świadomości, Ŝe wynagrodzenie minimalne nauczyciela staŜysty zostanie 
podniesione o 30% w stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2008r. 

W związku z tym utrzymanie zapisu uchwały Nr XXV/125/09 powoduje, Ŝe wynagrodzenie 
zasadnicze nauczyciela kontraktowego stawałoby się niŜsze o ok.20,- zł od wynagrodzenia 
minimalnego nauczyciela staŜysty. 
W przedłoŜonym powyŜej projekcie są uwzględnione następujące zmiany: 

1) Nauczyciel kontraktowy zamiast „o 25%” proponowane „o 27%” 
2) Nauczyciel mianowany zamiast o „20%” proponowane „o 21%” 
3) Dodano zapis” z zaokrągleniem do pełnych złotych”. 

Skreślenie § 2 uchwały i skreślenie pkt.4 w § 14 załącznika następuje w związku z 
zaleceniem kontrolnym nadzoru Wojewody Mazowieckiego. 


