
UCHWAŁA NR 113/XII/2019
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 17 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz 

szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna

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) oraz art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 34a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 216/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku 
motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez 
Gminę Małkinia Górna (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 2888, z 2012 r. poz. 4161 oraz z 2017 r. poz. 6988) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule uchwały skreśla się wyrazy ,,i dodatku mieszkaniowego’’;

2) w § 1 uchwały skreśla się wyrazy ,, i dodatku mieszkaniowego”;

3) w załączniku do uchwały w tytule regulaminu skreśla się wyrazy ,, i dodatku mieszkaniowego”;

4) w załączniku do uchwały w § 2:

a) w pkt 3 skreśla się wyraz ,,gimnazjum”,

b) w pkt 4 skreśla się wyrazy,, i gimnazjum”;

5) w załączniku do uchwały w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,, 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji:

1) wychowawcy klasy, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości – 300 zł;

2) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny 
w wysokości – 300 zł;

3) opiekuna stażu, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości – 100 zł. ”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 7 ust. 1-2 nie wyłącza prawa do otrzymywania 
dodatku, o którym mowa w § 8 ust. 1.”;

6) w załączniku do uchwały uchyla się Rozdział IX zatytułowany ,,Dodatek mieszkaniowy’’.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan
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