UCHWAŁA NR X/58/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXV/143/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.
poz. 506) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a w zw. z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2018r. poz. 867 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Miasta Jedlina-Zdrój,
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/143/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/178/10
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 marca 2010r. i Uchwałą Nr XLII/254/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia
19 lipca 2018r., § 9 otrzymuje brzmienie:
"§ 9.1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo w oddziale szkoły podstawowej,
przedszkolu przysługuje dodatek w wysokości 300 złotych miesięcznie.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatek w wysokości
120 złotych miesięcznie.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maja Drapich
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UZASADNIENIE
Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany wynikają z dostosowania zapisów obowiązującego
regulaminu do ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), gdzie w ustawie - Karta Nauczyciela dodano art. 34a. określający
wysokość dodatku za sprawowanie funkcji nauczyciela wychowawcy.
Niniejsze zapisy zostały zaopiniowane przez związki zawodowe: ZNP Zarząd Oddziału
Powiatowego w Wałbrzychu, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi
Wałbrzyskiej oraz Zarząd Województwa Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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