
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 71/9/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 24 września 2019 r.

w  sprawie  przeznaczenia  środków  finansowych  z  planowanych  rocznych
wynagrodzeń osobowych nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach
prowadzonych przez miasto Lublin na nagrody Prezydenta Miasta Lublin w roku
2019 dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696), art. 32 ust. 1
i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z  2019  r.  poz.  511  i  1571)  oraz  art.  49  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  26  stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730
i 1287) i § 10 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały
nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu
określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków
do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania
wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw  oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy,  dla  nauczycieli  poszczególnych  stopni  awansu  zawodowego  zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (Dz. Urz.
Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 5082) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeznaczam  na  nagrody  Prezydenta  Miasta  Lublin  dla  nauczycieli  20%
specjalnego  funduszu  nagród  stanowiącego  1%  planowanych  rocznych
wynagrodzeń  osobowych  nauczycieli  zatrudnionych  w  przedszkolach,  szkołach
i placówkach  prowadzonych  przez  miasto  Lublin,  co  w  dziale  801  –  Oświata
i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi łączną
kwotę 620 904 zł.

2. Nagrody  Prezydenta  Miasta  Lublin  zostaną  przyznane  z  okazji  Dnia  Edukacji
Narodowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania.

§ 3

    Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Oświaty
i Wychowania.
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§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

              (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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