
 

 

UCHWAŁA NR LII.371.2014 

RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 

z dnia 24 października 2014 r. 

w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVIII/321/2010 w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania: 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z póź.zm), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zmianami), Rada Miejska uchwala co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/321/2010 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 marca 2010 roku  

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 5 skreśla się treść tabeli stawek dodatku funkcyjnego i zastępuje nową o brzmieniu: 

TABELE  STAWEK  DODATKU  FUNKCYJNEGO 

 Stanowisko 
 Wysokość dodatku funkcyjnego 

 ( miesięcznie w zł.) 

 Dyrektor szkoły:    

 do 8 oddziałów  od 600 do 1200 

 od 9 do 15 oddziałów  od 700 do 1300 

 od 16 oddziałów i więcej  od 900 do 1600 

 Wicedyrektor szkoły  od 400 do 900 

2) w § 6 skreśla się dotychczasową treść ust.1 pkt.1 i zastępuje nową o brzmieniu: 

„wychowawstwo klasy – w wysokości do 120,00 zł. miesięcznie”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza – Laskowic. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach: 

H. Koch 
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