
UCHWAŁA NR XI/98/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 
2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków 

oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 30 ust. 6, ust. 6a ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 11               
lit. a oraz pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala:

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 
LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2018 roku poz. 4781) wprowadza się następującą zmianę: w Rozdziale 4 Dodatki 
funkcyjne § 7 ust. 1 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
5) Wychowawca klasy 300 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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