
 

 

UCHWAŁA NR VII/63/19 

RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU 

z dnia 6 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, 

a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznania dodatku mieszkaniowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz § 5 pkt. 2 lit. d) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 

pracy (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 416 z późn. zm.) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/67/11 Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz 

szczegółowe zasady przyznania dodatku mieszkaniowego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego z dnia 13 września 2011 roku, poz. 2131), zmienionej uchwałą Nr VIII/79/13 Rady Miejskiej 

w Pasłęku z dnia 6 września 2013 roku, uchwałą Nr XIV/100/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia  

18 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 sierpnia 2019 r.,  

w § 4 w ust. 5 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:  

„4) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - w wysokości 150 zł miesięcznie.”. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Pasłęku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 września 2019 r.
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