
 

 

UCHWAŁA NR VIII/45/2019 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczani i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 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. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala, 

co następuje:  

§ 1. W uchwale nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 czerwca 2019 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W Rozdziale 4. Dodatek funkcyjny § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek 

funkcyjny w wysokości 300 zł.”. 

2. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje z chwilą powierzenia stanowiska kierowniczego, funkcji 

wychowawcy klasy lub funkcji opiekuna stażu”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

W. Wypych 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 września 2019 r.

Poz. 5177
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