
 
 

Projekt 

Uchwała Nr …..  

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

z dnia ….. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych  
w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Ustrzyki Dolne. 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ) w związku z art. 7 ust.  
1 pkt 8) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z poźn. zm.), po przeprowadzeniu uzgodnień 
ze związkami zawodowymi nauczycieli uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  

Zmienia się brzmienie § 2 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
z dnia 26 listopada 2018 r. nr III/22/18 w sprawie ustalenia Regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne, 
otrzymuje brzmienie: 

 

4) „obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym - należy przez to 
rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 
ust. 3 Karty Nauczyciela, lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie 
art. 42 ust. 7 pkt 2) i pkt 3) lit. a) i lit. b) Karty Nauczyciela”, 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. 
 

 
 
 



 
 

Uzasadnienie 

 

Zmiana uchwały jest konieczna ze względu na utworzenie nowych stanowisk 
specjalistów zgodnie z obowiązującym od 27 maja 2022 r. brzmieniem art. 42 ust.7 
pkt 3 lit. b) Karty Nauczyciela. 

Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 listopada 
2018 r w Rozdziale 1. Postanowienia wstępne w § 2 ust.4 uchwały nr III/22/18  
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne powołuje się na art. 42 ust. 7 pkt 3, który 
nie uwzględniała stanowiska pedagoga specjalnego oraz terapeuty pedagogicznego.  
W związku z czym należy uaktualnić uchwałę zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  
 


