
UCHWAŁA NR 302/XXXII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1868 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), po uzgodnieniach ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie płacowym stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach 
i placówkach, wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się rozdział 8 – Nauczycielski dodatek mieszkaniowy,

2) skreśla się załącznik nr 4 do regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§ 2. Pozostałe postanowienia regulaminu płacowego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały      
Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowosądeckiemu, Dyrektorom szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie

Zapis art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2203) pozbawił nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi i miast do 5 tysięcy mieszkańców od
dnia 1 stycznia 2018 r. prawa do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego określone w Rozdziale 8 regulaminu
płacowego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26 marca 2010 r., w wyniku wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. aktu prawnego wyższego rzędu
stały się bezprzedmiotowe. Nieobowiązującym stał się również załącznik nr 4 do regulaminu, będący
wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Powyższe zmiany w zapisie regulaminu wynagradzania nauczycieli zostały zgodnie z art.30 ust. 6a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami)
uzgodnione ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Niniejsza Uchwała ma więc charakter porządkujący zapisy regulaminu płacowego, a jej podjęcie zgodnie
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
z późniejszymi zmianami), należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
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