
 

 

UCHWAŁA NR XI/102/2019 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/398/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, 

a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród, zmienionej uchwałą nr XLVI/440/2018 Rady 

Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

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 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) i art. 1 pkt 12 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. 

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) Rada Miasta 

Oleśnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, 

a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLIV/398/2018 

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość 

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród 

zmienionej uchwałą nr XLVI/440/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2018 r., zwanej dalej 

„Uchwałą”, zmienia się treść § 6 ust. 5, który przyjmuje następujące brzmienie:  

„5. Dodatek funkcyjny dla osób wymienionych w ust. 4. przyznaje dyrektor przedszkola lub szkoły 

podstawowej według stawek określonych w poniższej tabeli: 

l.p. Funkcja Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego 

1. Nauczyciel wychowawca w szkole 

podstawowej, przedszkolu 

310 zł. 

2. Opiekun stażu 5% średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa 

w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 

„ 

2. W pozostałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 września 2019 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

A. Chrzanowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 września 2019 r.

Poz. 5299
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