
UCHWAŁA NR XXXVII.228.2017
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.198.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. 
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia

oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Ujazd

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1189) oraz art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) i 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 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm1)) Rada Miejska Ujazdu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII.198.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się w tytule cytowanej wyżej uchwały wyrażenie: „oraz dodatku mieszkaniowego dla”;

2) uchyla się dział: ,,VII Dodatek mieszkaniowy”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Tomasz Cichoń

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029 oraz 
z 2017 r. poz. 630
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