
UCHWAŁA NR XI/74/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/179/09 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz art. 76 pkt 25 lit. b) ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Dz. U. z 2017 poz. 2203 ze zm.) Rada 
Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/179/09 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dotychczasową nazwę uchwały poprzez wykreślenie części zdania od spójnika „oraz"...

2) Zmienia się § 6 ust. 1 uchwały, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. W szkole, 
w ramach środków na wynagrodzenia osobowe, wyodrębnia się środki finansowe na wypłatę 
dodatków motywacyjnych w wysokości nieprzekraczającej 5,5% łącznych wynagrodzeń 
zasadniczych kadry pedagogicznej.”

3) Zmienia się § 9 ust. 3 pkt 1) uchwały, który po zmianie otrzymuje brzmienie: 1) „wychowawcy 
klasy - wynosi 300 zł miesięcznie,”

4) Skreśla się Rozdział VIII Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, tj. §21-§23 uchwały.

§ 2. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
działającymi na terenie szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) dokonano zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) dodano art. 34a ust. 1 i 2,
gdzie określono minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy na
kwotę 300 zł.

Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017
poz. 2203 z dnia 9 listopada 2017 r. ze zm.) usunięto obowiązek wypłacania nauczycielom
„nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego”.

W związku z tym zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian do „Regulaminu przyznawania
i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego”
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