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UCHWAŁA NR XXXIV/640/2021
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/622/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 30 ust. 6 i ust 6a, art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 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 poz. 416 z późn. zm.),
Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIII/622/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zmianie ulega:
1. § 5 ust. 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „1) Nauczycielowi w szkole podstawowej, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej, przedszkolu oraz punkcie przedszkolnym bez względu na stopień
awansu zawodowego przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu powierzenia mu wychowawstwa miesięcznie
w wysokości 350 zł,”;
2. §12 ust. 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „1) iloczynu kwoty 250 zł i liczby etatów
przeliczeniowych,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce:
Henryk Łoposzko

