
 

 

UCHWAŁA NR XXII/214/2020 

RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania 

nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych 

innych składników wynagradzania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, 

poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 30 ust. 6 i 7, art. 34 a, art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 

z późn. zm.) Rada Miejska Bielawy ustala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagradzania, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 5 dodaje się ust. 4, w brzmieniu 

„4. Prawo dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, funkcji wychowawcy, doradcy metodycznego  

lub opiekuna stażu, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia i gaśnie 

z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu faktycznego pełnienia tych obowiązków.”. 

2. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„1) Zasady przekazywania nagród jubileuszowych określa art. 47 Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenie 

Ministra Edukacji i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów 

pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad  

jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1418); 

2) nagrodę jubileuszową wypłaca się z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

R. Dźwiniel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

Poz. 2788
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