
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/119/13 

RADY GMINY PĘCŁAW 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęcław 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 

142, poz.1591 – z późn. zm.) , art.30 ust.6, art.49 ust.2, art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta 

Nauczyciela (Dz. U z 2006r. Nr 97, poz.674 – z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia 

za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181 – z późn. zm.) Rada Gminy Pęcław uchwala, co 

następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXIII/107/09 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Pęcław wprowadza się następujące zmiany:  

1) w rozdziale III ust.3 otrzymuje brzmienie: "3. Dodatek funkcyjny związany z pełnieniem funkcji 

przysługuje w wysokości:  

a) dla wychowawcy klasy - 45,00 zł brutto za każdą klasę;  

b) dla opiekuna stażu - 15,00 zł brutto”. 

2) w rozdziale VII ust.2 otrzymuje brzmienie: "2. Dodatek przysługuje w wysokości:  

a) przy jednej osobie - 12,00 zł.;  

b) przy dwóch osobach w rodzinie - 15,00 zł.;  

c) przy trzech osobach w rodzinie - 20,00 zł.;  

d) przy czterech osobach w rodzinie i więcej - 25,00 zł”. 

3) w rozdziale VIII ust.1 kwotę „50,00 zł” zastępuje się kwotą „10,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

A. Wojciechowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 czerwca 2013 r.

Poz. 3673


		2013-06-12T11:27:26+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




