
UCHWAŁA NR X/104/19
RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 91d pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, 
co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVII/366/18 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 4300) dokonuje 
się następujących zmian:

1) zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 4% 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na dany rok budżetowy.

2. Jeśli w planie wydatków szkoły na 2019 r. powstaną oszczędności w zakresie wydatków 
związanych z wynagrodzeniami nauczycieli, wysokość środków planowanych na dodatki motywacyjne, 
o których mowa w ust. 1, na okres od dnia 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., może zostać 
podwyższona  w ramach tych oszczędności.”;

2) zmienia się § 11, który otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielom przysługuje dodatek funkcyjny, z tytułu sprawowania funkcji:

1) opiekuna stażu – w wysokości 80 zł;

2) wychowawcy klasy – w wysokości 300 zł;

3) wychowawcy oddziału przedszkolnego w szkole lub przedszkolu – w wysokości 300 zł;
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4) wychowawcy grupy w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w wysokości 
300 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Matejek
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