
UCHWAŁA NR XIII/152/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/131/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 r 
w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji 
wychowawcy klasy, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania 
nagród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi nauczycieli 
zatrudnionych  w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica, uchwala 
się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/131/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie 
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za 
warunki pracy, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród, wprowadza 
się następujące zmiany:

1) uchyla się §4 ust. 6;

2) uchyla się §4 ust. 8;

3) w §5 w ust. 2 wykreśla się wyrazy:  „wychowawcy świetlicy”;

4) w §5 w ust. 5 wykreśla się wyraz: „świetlicy”;

5) w §5 w ust. 8 uchyla się pkt. 8;

6) „§8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Z utworzonego w budżecie Gminy Trzebnica specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich
osiągniecia dydaktyczno – wychowawcze, przeznacza się:

1) 80% na nagrody dyrektora;

2) 20% na nagrody organu prowadzącego z przeznaczeniem na „Nagrody Burmistrza Gminy
Trzebnica”;

7) w §8 w ust. 5, po wyrazie „Nagrody” dodaje się:

„Burmistrza Gminy Trzebnica oraz Dyrektora szkoły”;

8) w §8 w ust. 6 wyrazy: „o których mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „Burmistrza Gminy
Trzebnica”

9) w §8 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora może wystąpić:

1) rada pedagogiczna;

2) dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy.”;

10) w §8 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Wnioski o Nagrody Dyrektora, należy składać do dyrektora szkoły w terminie do 30 września
każdego roku”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE

Wojewoda Dolnośląski pismem NK-N.4131.240.25.2019.MC2 z dnia 13 grudnia 2019 r. zwrócił się

do Rady Miejskiej w Trzebnicy o wyjaśnienie niektórych zapisów zawartych w Uchwale Nr XI/131/19

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie regulaminu określającego wysokość i

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,

w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a

także wysokość i warunki wypłacania nagród. Wojewoda Dolnośląski wskazał jednocześnie, że niektóre

zapisy przedmiotowej uchwały, Rada Miejska w Trzebnicy może zmienić we własnym zakresie. Z uwagi na

aktualne stanowisko Wojewody Dolnośląskiego wyrażone w otrzymanym piśmie z dnia 13 grudnia 2019 r.,

postanowiono podjąć działania mające na celu wyeliminowanie wskazywanych przez Wojewodę

Dolnośląskiego zapisów Uchwały Nr XI/131/19.

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy – Karta Nauczyciela, niniejsza uchwała została

uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za konieczne i uzasadnione.

Id: 2D32F6CD-1ADB-41E8-BD7C-C03215A97209. Uchwalony Strona 1




