
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2020 r.

zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych 
przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole 

szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, 6a i 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 967 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 
Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Wołczyn, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 8.      

2) w § 1 uchyla się pkt 9.      

3) w § 1 uchyla się pkt 17.      

4) w § 1 uchyla się pkt 18.      

5) w § 1 uchyla się pkt 19.      

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały uwzględnia zastrzeżenia Wojewody Opolskiego zawarte w piśmie Nr 
PN.III.4131.5.66.2019.CW z dnia 4 grudnia 2019 r. w celu wyeliminowania zapisów naruszających prawo.
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