
U CHW ALA NR XIV 197 12016 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 26 lutego 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwaly Rady Gminy Baboszewo w sprawie przyjt(cia 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych r plac6wkach 
oswiatowych, dla ktorych organem prowadz'lcym jest i mina Bahoszewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mftrca 1990 r. 0 samorzq.dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z pozn. zm.) ora2 na podstawie art. 30 ust. 
6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.191 
z pozn. zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast((puje: 

§ 1 

W Regulaminie wynagradzania nauczycieli, stanowiq.cym za1q.cznik Nr 1 do uchwaly 
Nr XVIII/89/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie 
przyj((cia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrdnionych w placowkach 
oswiatowych, dla ktorych organem prowadzq.cym jest Gina Baboszewo (Dziennik 
Urz((dowy Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 84 poz.2272 z 04.06.2009 r.) 
- § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Za wychowawstwo klasy przys1uguje dodatek w wyso osci 100,00 zl 

miesi((cznie. " 
§2 

Wykonanie uchwaly powierza si(( W ojtowi Gminy Babos ewo. 

§3 

Uchwa1a podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz((dowym fojewodztwa 
Mazowieckiego i znajduje zastosowanie od 01 stycznia 2 16 r. 
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U zasadnienie 

do uchwaly Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2016 r. 
w sprawie zmiany uchwaly Rady Gminy Baboszewo w sprawie przyj~cia 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych r' placowkach 
oswiatowych, dla ktorych organem prowadz~cym jest {];mina Baboszewo. 

Stosownie do art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 982 r. Karty Nauczycieia 
organ prowadz'!cy szkoly okresia dia nauczycieli w I rodze regulaminu m.in. 
wysokosc stawek dodatku funkcyjnego, w tym dodatku z wychowawstwo klasy. 
Dokonana zmiana w § 9 ust 2 Regulaminu jest k , rzystna dia nauczycieli 
i skutkuje zwiykszeniem dodatku za wychowawstwo 0 40 z1 miesiycznie tj. 
z 60,00 na 100 z1, z wyr6wnaniem od 01 stycznia 2016 r. 
Niniejsza uchwa1a zosta1a uzgodniona ze zwi,!zkami za}Vodowymi zrzeszaj'!cymi 
nauczycieIi, zgodnie z dyspozycj,! art. 30 ust. 6a Karty Na111czyciela. 
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