
UCHWAŁA Nr XXXII/247/2018 

RADY GMINY  SOCHOCIN 

z dnia  28 marca 2018 r. 

 

zmieniająca  uchwałę w sprawie  przyjęcia  regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Sochocin 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), w związku z art. 76 pkt 25 lit. a ustawy  

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2203) Rada Gminy  uchwala, co następuje: 

§ 1.  W załączniku do uchwały Nr  XII/101/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie  

przyjęcia  regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 

prowadzonym przez gminę Sochocin   wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się Rozdział VIII- dodatek mieszkaniowy. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Urzędowym Województwa  Mazowieckiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń od dnia  

1 stycznia 2018 r. 

  

 

 

 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do UCHWAŁY Nr XXXII/247/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie  przyjęcia  regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin 

 

Zgodnie z art. 30 ust.6 ustawy Karty Nauczyciela organ prowadzący szkoły i placówki 

zobowiązany jest do uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Uchwałą Nr XII/101/2012 z dnia 29 marca 2012 r. wprowadzono „ Regulamin 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez 

Gminę Sochocin, który następnie zmieniono uchwałą zmieniającą  nr XVII/141/2016 z dnia 

27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia  regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Sochocin. 

Zmiany w ustawie  Karta Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych uchyliły zapis art. 54 ust.3 dotyczący dodatku 

mieszkaniowego przysługującego nauczycielom. W związku z powyższym należy 

dostosować uchwałę do obowiązujących przepisów prawa. 

  

 

                                                                                                

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 


