
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/261/22 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i  za warunki pracy  

oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/33/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule uchwały i jej treści skreśla się wyrażenie w brzmieniu „a także dodatku mieszkaniowego,”, 

2) w § 13, w tabeli, liczba porządkowa „1, 2 i 3” otrzymuje brzmienie: 

Lp. Stanowisko Kryterium Wysokość dodatku funkcyjnego 

(kwota lub% wynagrodzenia zasadniczego) 

„1. Dyrektor Szkoły 

Podstawowej 

do 9 oddziałów  

od 10% do 60%  

2. Dyrektor Szkoły 

Podstawowej 

powyżej 

 9 oddziałów 

 

od 20% do 70%  

3. Wicedyrektor Szkoły 

Podstawowej 

 

- 

 

od 10% do 50% „ 

3) w treści uchwały skreśla się wyrażenie w brzmieniu „Wysokość i warunki wypłacania dodatku 

mieszkaniowego,”, 

4) skreśla się: „§ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

Wiceprzewodniczący Rady: 

Leszek Sokalski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Poz. 2283
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