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UCHWAŁA NR XII/128/2019
RADY GMINY ZŁOTORYJA
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu ustalającego niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotoryja
Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) Rada Gminy Złotoryja uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXV/186/09 Rady Gminy Złotoryja z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia
regulaminu ustalającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę
Złotoryja (Dz.Urz.Woj. Dolnośl. nr 66, poz. 1414 oraz 2019 r. poz. 4271) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1-2 otrzymują brzmienie:
„1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.);
2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416, ze zm.);”;
2) w § 8 ust. 2-3 otrzymują brzmienie:
„2. Dodatek za wychowawstwo klasy oraz dodatek dla nauczyciela opiekującego się oddziałem
przedszkolnym wynosi 300 zł.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego związanego ze sprawowaniem funkcji opiekuna stażu wynosi
100 zł.”;
3) uchyla się § 14.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
J. Parański

