
UCHWAŁA NR XIV/89/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015 r. 
w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku 

motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki 

wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Wilamowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/345/17 z dnia 29 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1) i ust. 6a, art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli,

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 
2015 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania 
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Wilamowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/345/17 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2017 r. 
dokonuje się następujących zmian:

1) dotychczasowy § 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

"1) wychowawcy klasy w wysokości 300 złotych miesięcznie;"

2) w § 6 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

"4) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości 300 złotych miesięcznie."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XIII/75/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 września 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015 r. 
w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania 
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Wilamowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/345/17 z dnia 29 listopada 2017 r.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik
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