
UCHWAŁA NR XIV/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie  regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą się pracę, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6 lit. a w związku z ust. 1 pkt 2   ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2018 r. poz. 967 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/350/2018 Rady Miejskiej  w Świebodzicach z dnia 28 lipca 2018 r. 
w sprawie regulaminu   określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą się pracę, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektóre składniki wynagrodzenia (Urz. Woj. Dol. z 2018 r. poz. 3885) w  § 6 pkt. 1 otrzymuje 
brzmienie:

" 1) sprawowanie  funkcji   wychowawcy  klasy -  w wysokości 300 zł ".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal
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UZASADNIENIE

Zgodnie z cytowanym na wstępie uchwały przepisami prawa organ prowadzący szkołę będący

jednostką samorządu terytorialnego, określa w drodze regulaminu wysokość oraz szczegółowe

warunki przyznawania nauczycielom dodatków określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Karty

nauczyciela, w tym dodatku funkcyjnego.

Wchodzącą w życie z dniem 1 września 2019 r. ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy

- karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (D.U. poz. 1287) do Karty nauczyciela dodano

(art. 1 pkt.12 ustawy nowelizującej) przepis art. 34 a, ustalający minimalną wysokość dodatku za

sprawowanie funkcji wychowawcy klasy na kwotę 300,00 zł.

Zmieniany przepis uchwał nr XLVII/350/2018 ustalał wysokość przedmiotowego dodatku

funkcyjnego na kwotę 150 zł, co wobec ustawowego podwyższenia jego minimalnej wysokości,

uzasadnia podjęcie niniejszej uchwał.

Projekt uchwały uzgodniono ze związkami zawodowymi.
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