
UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i 

szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
 

Na  podstawie  art. 76 pkt. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203) uchylono od dnia 

1 stycznia 2018 r. art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela, który przyznawał 

nauczycielom nauczycielski dodatek mieszkaniowy.  

 

W związku z powyższym dokonuje się aktualizacji zapisów przyjętego Uchwałą 

Nr 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009 r.  

i zmienionego Uchwałą Nr 126/XXVIII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 23 kwietnia 2009 r. regulaminu określającego zasady wynagradzania 

nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania  

i wypłacania dodatku mieszkaniowego – skreślając w tytule uchwały 

wyrażenie: "a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania  

i wypłacania dodatku mieszkaniowego"; i uchylając § 6 załącznika do uchwały 

„Nauczycielski dodatek mieszkaniowy”. Zmianie ulega także tytuł załącznika. 

 Dokonuje się także aktualizacji w § 1 ww. regulaminu: 

1. zmienia się treść ust. I pkt 4  

z zapisu: „nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,  

z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  

i dodatków socjalnych określonych w art. 53 i art. 54 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674  

z późn. zm.). 

na zapis: „nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,  

z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  

i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.). 

2. zmienia się w II pkt 3 nazwę szkoły z zespołu szkół na szkołę 

podstawową - Uchwałą Nr 262/XL/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół  

w Podkowie Leśnej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła 

Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum  

im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową  

im. Bohaterów Warszawy - przekształcono Zespół Szkół w Podkowie 

Leśnej, w skład którego wchodziła jedynie Szkoła Podstawowa  



im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum im. Profesora 

Kazimierza Michałowskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową.  

3. zmienia się podstawę prawną funkcjonowania w obrocie prawnym 

ustawy Karta Nauczyciela. 
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