
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/268/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 

w związku z art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1189 ze zm.) oraz art. 76 pkt 25 lit. a i lit. b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVII/367/09 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie 

Regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Biała Piska (Dz. Urz. Woj. War-Maz. Nr 70, poz. 1139) wprowadza się zmiany polegające na 

tym, że: 

1) § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin należy przez to rozumieć 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela."; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: "Regulamin określa ustalenia wysokości i zasady przyznawania: 

1) dodatku za wysługę lat, 

2) dodatku motywacyjnego, 

3) dodatku funkcyjnego, 

4) dodatków za warunki pracy, 

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

6) dodatku wiejskiego, 

7) innych świadczeń."; 

3) w § 20 uchyla się ust. 1 punkt 2 oraz ustępy od 3 do 11; 

4) § 20 ust. 12 otrzymuje brzmienie: "Dodatek wiejski jest wypłacany z góry."; 

5) § 20 ust. 13 otrzymuje brzmienie: "Dodatek przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, 

a także: 

1) w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, 

2) pobierania wynagrodzenia za czas choroby, 

3) pobierania zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych."; 

§ 2. Zmiany do Regulaminu zostały uzgodnione z działającymi w oświacie zakładowymi organizacjami 

związkowymi. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

Marek Grabowski 
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