
UCHWAŁA NR VII/71/19
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 19 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Grodków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), art. 30 ust. 6, 10 i 10a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 967 i poz. 2245, z 2019 r. poz. 730), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Grodków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 554) w § 3 wprowadza się 
następujące zmiany:

1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jeśli w planie wydatków szkoły na dzień 30 czerwca 2019 r. powstaną oszczędności w zakresie 
wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli, wysokość środków przeznaczonych na dodatki 
motywacyjne, o których mowa w ust. 3, na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., może 
zostać podwyższona w ramach tych oszczędności do wysokości 45%.”;

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku okresowego podwyższenia puli środków na dodatki motywacyjne o którym mowa 
w ust. 3a, nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny do wysokości 45% wynagrodzenia 
zasadniczego przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące.”;

3) zmienia się treść ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny, z zastrzeżeniem ust. 5a.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

 

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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