
UCHWAŁA  Nr XXIX/222/18 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

gminę Gnojno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1875 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1189 ze zm.), w związku z art. 76 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. poz. 2203) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. W „Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także 

wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego”, stanowiącym załącznik 

do uchwały Nr XXXI/147//2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gnojno (zmienionym uchwałami: nr XL/187/10 z dnia 30 

marca 2010 r. oraz nr VII/48/11 z dnia 27 maja 2011 r.) skreśla się § 13 pod nazwą „Dodatek mieszkaniowy”. 

§ 2. Pozostała treść „Regulaminu...” nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z treścią art. 76 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz.U. poz. 2203) z dniem 1 stycznia 2018 r. w ustawie Karta Nauczyciela  uchyla się przepisy art. 54 ust. 1-4 oraz 

6-8, dotyczące dodatku mieszkaniowego.  

Z uwagi na fakt ,że ustawodawca z dniem 1 stycznia 2018 r. likwiduje dodatek mieszkaniowy przysługujący 

nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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