
Uchwała Nr 1117/XLIV/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 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
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2009 r. Nr 37, poz. 969 i z 2010 r. Nr 32, poz. 711)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995), art. 30 ust. 6, 6a, w związku 
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) 
- Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
W regulaminie określającym 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 stanowiącym 
załącznik do uchwały nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego Nr 37 poz. 969, i z 2010 r. Nr 32, poz. 711) dokonuje się następujących zmian:
1) w § 1 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„zaangażowanie w realizację czynności i zadań wynikających z art. 7 Karty Nauczyciela oraz art. 68 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Na dodatki motywacyjne dla nauczycieli przeznacza się 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia 
zasadnicze ogółu zatrudnionych nauczycieli.”.

§ 2
Postanowienia regulaminu wprowadzone niniejszą uchwałą mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych 

nauczycielom od dnia 1 września 2018 r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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