PROJEKT
UCHWAŁA NR .............
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia ....................
zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/385/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym
jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r.
Nr 424, poz. 3062)1
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 967 ze zm.), po przeprowadzeniu procedury uzgodnień ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej
uchwala, co następuje:
§ 1.
1.
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXV/385/2010 Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria
Zebrzydowska wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 załącznika:
a) pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3) szkole – należy przez to rozumieć
przedszkole, szkołę podstawową, szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym,

Zmiany niniejszej uchwały zostały opublikowane w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r.
i Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 3634.
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poz. 7823

zespół szkół albo zespół szkolno-przedszkolny, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska,”;
b) pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie: „8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin,
o których mowa w art. 42 ust. 3 i 5c oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6
i 7 Karty Nauczyciela,”;
c) pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie: „10) związkach zawodowych zrzeszających
nauczycieli – należy przez to rozumieć związek zawodowy, którego członkiem jest
nauczyciel.”;
2) w § 4 załącznika:
a) w ust. 2
pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1) wychowawcy klasy
i nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym,”;
b) w ust. 3 Lp. 2. w Tabeli Nr 1. Wysokość dodatków funkcyjnych - otrzymuje
brzmienie:
w wysokości:
1) Wychowawca klasy
2.

2)
Nauczyciel
opiekujący
oddziałem przedszkolnym

300
się

300

c) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: „7. Dodatek funkcyjny określony
w ust. 2 pkt 1 przysługuje za każdą klasę i oddział przedszkolny, które zostały
powierzone nauczycielowi.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą
od dnia 1 września 2019 r.

