UCHWAŁA NR XXVI/244/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/566/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich
przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.),
art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2, 6a, 10, art. 34 a i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.,
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), po przeprowadzeniu procedury uzgodnień
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, na wniosek Prezydenta Miasta
Nowego Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LIII/566/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz
regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania
dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu, dokonuje się
następujących zmian:
1) publikator ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, otrzymuje brzmienie:
„(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)”,
2) publikator ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym, otrzymuje
brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.)”,
3) publikator ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela, otrzymuje brzmienie:
„(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215)”.
4) § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały otrzymuje
brzmienie:
„2) sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy,
b) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym,
c) opiekuna stażu.”
5) § 3 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wiersze tabeli
o liczbach porządkowych 1,2 i 3 otrzymują brzmienie:
1.

Dyrektor:
- centrum kształcenia zawodowego
- pałacu młodzieży

500 - 800
500 - 800

2.
3.

- zespołu placówek oświatowo-wychowawczych
- poradni psychologiczno-pedagogicznej
- szkolnego schroniska młodzieżowego
Wychowawca klasy
Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym

500 - 700
500 - 800
500 - 700
300
150

§ 2. W § 6 ust. 2, wiersz tabeli o liczbie porządkowej 5 otrzymuje brzmienie:
„
5.
Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w języku obcym
13 - 22
stawki
w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć
godzinowej
prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć
za każdą
dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone
przepracowaną
dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego
w tych klasach
w oddziałach dwujęzycznych.
godzinę
nauczania

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2019 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

