
Projekt Nr

z dnia 05.04.2018 roku

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) w związku z art. 76 pkt 25 lit. a) i b) ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) Rada Miejska w Krapkowicach po uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania  wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia 
wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw";

2) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, 
jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez 
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego dla danego 
nauczyciela.”;

3) uchyla się Rozdział VII „Dodatek mieszkaniowy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

Id: 6DF35A0D-91C1-46F4-999A-6FB58A2258F9. Projekt Strona 1



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicach 
ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Uchwała wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Dokonanie zmian w dotychczasowej uchwale Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania jest konieczne ze względu na zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. poz. 1189 z późn. zm.), które wprowadzone zostały ustawą z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) znosi
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli w art. 54 ust. 3. W/w ustawa wprowadziła art. 42 ust. 5c regulujący
sposób obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którzy realizują
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin
i wprowadziła zapis, że godziny wyliczone ponad ustalony wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne, celem dostosowania aktów prawa miejscowego do źródeł
prawa powszechnie obowiązującego.
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