UCHWAŁA NR 185/XII/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 30 grudnia 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 się następujące zmiany:
 w paragrafie 7 dodaje się ust. 3 i ust. 4 o następującej treści:
" 3. Nauczycielom i wychowawcom, którzy prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych
do kształcenia specjalnego, przysługuje dodatek w wysokości do 20% godzinowej stawki wynagrodzenia
zasadniczego wyliczonej na podsawie par. 1 pkt 2 rozporządzenia, za każdą zrealizowaną godzinę.
4. Nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia w klasach, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są
według obowiązującego, odrębnego programu nauczania, przysługuje dodatek w wysokości do 20% stawki
wynagrodzenia zasadniczego, wyliczonej na podstawie par. 1 pkt 2 rozporządzenia, za każdą zrealizowaną
godzinę."
§ 2.
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 4.
Uchwała wchodzi 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 podlega uzgodnieniom ze związkami
zawodowymi nauczycieli.
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