
 

 

UCHWAŁA NR 512/LIV/2018 
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH 

z dnia 8 listopada 2018 roku 

W sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1. pkt 1 i ust. 2, w związku art. 91 d pkt 1 ustawy      z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), a także 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy      (t. j. Dz. U. 

z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwala co następuje: 

§ 1. W Regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 486/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 

2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice 

wprowadza się następującą zmianę: 

W § 3 ust. 7 pkt 1) litera a) i b) Regulaminu, kwotę dodatku za wychowawstwo w szkołach 

podstawowych, oddziałach zerowych przy tych szkołach oraz przedszkolach  – 180 zł miesięcznie, 

zastępuje się kwotą 200 zł miesięcznie. 

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach 

 

 

mgr Tomasz Wójtowicz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 listopada 2018 r.

Poz. 7781
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