
UCHWAŁA NR XLVI/221/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie : zmiany uchwały XIX/95/16  Rady  Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  z dnia 19 kwietnia 
2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz 
zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na 
terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodatków do wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  w związku z art. 30 ust. 1 i 6   oraz 
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1189 z późn. 
zm.), Rada Miejska  Gminy  Gryfów  Śląski  uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/95/16  Rady  Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów 
Śląski dodatków do wynagrodzenia skreśla się w całości  § 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
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UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2018 r. został uchylony przepis art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) przyznający prawo do dodatku mieszkaniowego dla

nauczycieli. Zmiany wprowadziła ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017

r. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ).

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XIX/95/16 Rady

Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w

oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodatków do

wynagrodzenia .
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