
 

 

UCHWAŁA NR X/79/2019 

RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 4 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXIX/325/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernica 

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

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIX/325/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:  

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernica wprowadza  

się zmianę treści § 4 ust. 3 załącznika do uchwały, który otrzymuje brzmienie:  

„3. Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich wysokość 

zawiera tabela: 

L.p. Rodzaj stanowiska Wysokość dodatku 

1. Dyrektor 1 200 – 2 500 zł 

2. Wicedyrektor 900 – 1 250 zł 

3. Opiekun stażu 50 zł 

4. Wychowawca klasy 300 zł 

5. Doradca metodyczny 300 zł 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica: 

L. Kusiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 września 2019 r.

Poz. 5363
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