UCHWAŁA NR 134/X/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 198/XXVIII/09 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina i Miasto Węgliniec.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 30 ust.6 i 6a, art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku  Karta Nauczyciela ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz.674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. 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. Nr 22, poz.181 z późn. zm.) Rada
Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 198/XXVIII/09 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Węgliniec
wprowadza sie następujące zmiany:
1. zmienia sie § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie " szkole  należy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę podstawową, gimnazjum lub zespół szkół, dla kórych organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Węgliniec".
2. w tabeli zawartej w § 6 ust. 1 dodaje się poz. 7 o treści " Kierownik filii szkoły podstawowej od 100 zł do
600 zł".
3. zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie:
" 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytyłu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust.2 Karty Nauczyciela w wysokości do 20%
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora  Burmistrz, biorąc pod uwagę
stopień trudności i uciążliwości realizowanych zadań lub wykonywanych prac".
§ 2.
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 4.
Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Art. 30a ust. 6 Karty Nauczyciela zobowiązuje Radę Miejską jako organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego do określenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez
Gminę Węgliniec regulaminu wynagradzania. Proponowane nowe zapisy nie wpływają na spójność
dotychczasowych uregulowań, nie powodują jednocześnie konieczności modyfikacji innych istotnych zapisów
w zasadach przyznawania dodatków związanych z zatrudnieniem. Uchwała posiada uzgodnienia związków
zawodowych.
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