
 

 

UCHWAŁA NR X/71/2015 

RADY GMINY SZAFLARY 

z dnia 19 czerwca 2015 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 10 grudnia 2012 roku, 

w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez gminę Szaflary, zmienionej uchwałą Nr VII/37/2015 Rady Gminy Szaflary  

z dnia 3 kwietnia 2015 r. 

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 191), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) 

Rada Gminy Szaflary uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienia się zapisy Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/12/2012 Rady Gminy 

Szaflary z dnia 10 grudnia 2012 roku , w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez gminę Szaflary (dalej: „Uchwała”), w ten sposób, że: 

W § 9 Regulaminu – załącznika do Uchwały ust. 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, od dnia wejścia w życie Uchwały 

Nr VII/37/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 roku, w zależności od liczby osób 

w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie – 52,50 zł, 

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 70,00 zł, 

3) przy trzech osobach w rodzinie - 87,50 zł, 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 105,00 zł,”, 

natomiast 

„Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, od dnia 1 września 2015 roku, w zależności od 

liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie - 1,00 zł, 

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 2,00 zł, 

3) przy trzech osobach w rodzinie - 3,00 zł, 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 4,00 zł,”, 
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§ 2. Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli reprezentowanymi przez 

swoich przedstawicieli. 

§ 3.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szaflary i Dyrektorowi Gminnego Zespołu 

Oświaty w Szaflarach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szaflary 

Stanisław Wąsik 
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