
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/288/2018 

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 

z dnia 24 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 

poz. 994, 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) Rada Miejska w Lipianach uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/279/2018 Rady Miejskiej 

w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego poz. 3692) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu 

organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe.  

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, 

w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponad 

wymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień 

pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba 

godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż 

liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 

3. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu 

przez poszczególnych nauczycieli ustala dyrektor szkoły. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Artur Lipski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 października 2018 r.

Poz. 4821
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