
Uchwała Nr XLIII/443/2022 

Rady Gminy Masłów  

z dnia 24 lutego 2022 roku 

 

 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 

2015 roku – regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów. 

 

 Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1762 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 

1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372 

z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 

2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 

pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 416 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się § 7 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały, w ten sposób, że dodaje się ppkt 4) o treści: 

„4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie 

oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa świętokrzyskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/Piotr Zegadło   

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwała Nr XLIII/443/2022                                                            

Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2022 roku 

 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 

2015 roku – regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów 

 Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1762 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 

1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372 

z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 

2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 

pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 416 z późn. zm.) wprowadza się zmianę do 

regulaminu wynagradzania nauczycieli. W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest utworzenie 

oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach 

Kapitulnych. Nauczanie w oddziale dwujęzycznym polegać będzie na nauce wybranych przedmiotów 

w dwóch językach: j. polskim i j. angielskim. Nauczyciele Ci są z tego tytułu traktowani jako uczący w 

trudnych warunkach pracy. Z tego z tytułu przysługuje nauczycielom dodatek za trudne warunki pracy 

w wysokości określanej przez Radę Gminy. Dotychczasowa uchwała z 2015 roku określa wysokość 

dodatku za trudne warunki pracy w wysokości 25% wynagrodzenia liczonego jak za godziny 

ponadwymiarowe, z wyjątkiem trudnych warunków pracy określonych w § 7, pkt 1 ppkt 2, za które 

dodatek za warunki pracy wynosi 30% wynagrodzenia liczonego jak za godziny ponadwymiarowe.  

Natomiast w § 7 pkt 1 załącznika do regulaminu, w którym określane są rodzaje zajęć uznane za trudne 

warunki, nie ujęte zostały zajęcia w oddziałach dwujęzycznych, gdyż takie nie funkcjonowały w naszych 

szkołach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku określa w 

katalog zajęć kwalifikujących się do trudnych warunków pracy a wśród nich są zajęcia prowadzone w 

oddziałach dwujęzycznych. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/Piotr Zegadło   

 

 

 


