
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/293/21 

RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXVII/187/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu 

nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych  

przez Gminę Kowary w roku 2009 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 34a oraz art. 91d pkt 1 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), Rada Miejska w Kowarach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVII/187/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kowary w roku 2009, wprowadza  

się następujące zmiany: 

1. § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dyrektorowi: 

a) przedszkola - od 800 zł do 1800 zł, 

b) szkoły: 

– do 300 uczniów - od 1000 zł do 2000 zł, 

– powyżej 300 uczniów - od 1400 zł do 2400 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowarach: 

Maciej Michella 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Poz. 5573
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