
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/394/18 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 27 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków 

i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, 

a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Góra 

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1189 i 2203) w związku z art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXII/214/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 

szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania 

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2583 i 5049) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:         

 „w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Góra”; 

2) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Góra, który określa: 

1) wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy  

oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw; 

3) wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających  

ze stosunku pracy.”; 

3) uchyla się Rozdział VIII Dodatek mieszkaniowy. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Kubicki 
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