
UCHWAŁA NR XII/72/2019
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LI/351/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego 

funduszu nagród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 30 ust. 6 pkt 1, ust. 34a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:

§ 1. 

W załączniku do uchwały nr LI/351/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, 
wprowadzić następujące zmiany:

1. § 8 ust.3 pkt.4) otrzymuje brzmienie:

„4) . za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego w wysokości – 300 złotych”.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy

Barbara Przybylik

Id: 58F22379-6245-4394-9A80-557ED485DB00. Podpisany



Uzasadnienie

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1282) od 1 września 2019 r. wchodzi w życie art. 34a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 2018 r.poz.967 z późn. zm.), zgodnie z którym
nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek z tytułu
sprawowania funkcji wychowawcy klasy, a minimalna wysokość tego dodatku wynosi 300 złotych. Dodanie
art. 34a KN należy traktować, jako zmianę wytycznych dotyczących treści regulaminu w punkcie opisującym
wysokość dodatku za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego w Regulaminie będącym
załącznikiem uchwały nr LI/351/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 30 sierpnia 2018 r.
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