UCHWAŁA NR XIII/97/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIV/148/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie regulaminu określającego
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn.zm) w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 91 dpkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 z późn.zm) Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XXIV/148/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 3 ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „powierzenia wychowawstwa klasy w kwocie 300 zł miesięcznie”.
2. § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Dodatek za wychowawstwo przysługuje nauczycielom przedszkoli
w kwocie 300 zł miesięcznie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2019 r. zmian w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela określających minimalną wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy
klasy przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Projekt uchwały został przesłany do uzgodnień ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
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