
 

UCHWAŁA NR 15/II/2018 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 29 listopada 2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady 
wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 

91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z 

późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala 

się, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 

2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68, poz. 1809), 

zmienionej uchwałą Nr 126/XXVIII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 23 kwietnia 

2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96, poz. 2690), oraz uchwałą nr 302/XLIV/2018 Rady Miasta 

Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 3230) wprowadza 

się następujące zmiany:  

 

1) w § 1 załącznika do uchwały: 

  a) w ust. I, pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

 

„4. 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 2018 r. poz. 967 z późn. 

zm.).”; 

 

  b) w ust. II, pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

 

„1. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia  

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)”, 

 

2) w § 8 w ust. 1 załącznika do uchwały skreśla się wyrazy: 

„- zasiłku na zagospodarowanie,” . 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 

                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  
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