
 

 

UCHWAŁA NR IX/148/19 

RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/489/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 marca 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród nauczycielom, 

w tym dyrektorom, szkół prowadzonych przez Gminę Morąg 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967 z późn. zm.) po uzgodnieniu z reprezentacją związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada 

Miejska w Morągu, uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXX/489/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród nauczycielom, w tym dyrektorom, szkół prowadzonych 

przez Gminę Morąg wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §5 uchyla się ust. 2; 

2) w §8: a. ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje 

dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł.” .b. dodaje się 

ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się 

oddziałem przedszkolnym, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji nauczyciela 

opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości 300 zł.”. 

§ 2. Wykonie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marek Raćkowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 września 2019 r.

Poz. 4475
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