
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) w związku z art. 76 pkt. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bogoria Nr XXX/195/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria, 
zmienioną uchwałą: Rady Gminy Bogoria Nr XXXVII/259/09 z dnia 25 listopada 2009 roku, Nr XLV/316/10 
z dnia 22 lipca 2010 roku oraz Nr VIII/74/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w załączniku do uchwały skreśla się Rozdział VII.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLV/316/10 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXX/195/09 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 marca 2009 roku, Nr XXXVIII/259/09 Rady Gminy 
Bogoria z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie od 01 stycznia 
2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr .............

Rady Gminy Bogoria

z dnia 15 maja 2018 r.

Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika z dyspozycji art.30 ust.6 ustawy Karta
Nauczyciela. Dodatek mieszkaniowy, który przysługiwał nauczycielom na podstawie art. 54 ust.3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela, z dniem 1 stycznia 2018 roku został uchylony przez
art. 76 pkt. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2203). Jednocześnie uchylono delegację ustawową wynikającą z art.54 ust.7 Karty Nauczyciela do
wydania przez organ prowadzący uchwały określającej wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.

Nadanie uchwale mocy od dnia 1 stycznia 2018 roku nie ma wpływu na uprawnienia nauczycieli, a ma
jedynie charakter porządkujący w zakresie dostosowania prawa miejscowego do aktu ustawowego.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się zasadne.
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