
 

 

UCHWAŁA NR XIV/78/2019 

RADY GMINY SADKOWICE 

z dnia 25 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe  

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  

zastępstw nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Sadkowice 

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, poz. 1309, poz. 1571 i poz. 1696), art. 30 ust. 6, 6a, art. 34a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 

730 i poz. 1287) - Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodat-

ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach pod-

stawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadkowice stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały  

Nr XV/92/2012 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2199) 

wprowadza się następujące zmiany: § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora albo inne stanowisko przewidziane w statu-

cie szkoły lub przedszkola, przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości: 

1) Dyrektor szkoły podstawowej  i zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego do 100 uczniów - 1 000,00 

złotych brutto; 

2) Dyrektor szkoły podstawowej liczącej  ponad 100 uczniów - 1 500,00 złotych brutto; 

3) Dyrektor zespołu szkół  - 1 800,00 złotych brutto; 

4) V-ce dyrektor szkół podstawowych i zespołu szkół – do 50% dodatku funkcyjnego dyrektora danej pla-

cówki; 

5) Opiekun stażu - 60,00 złotych brutto; 

6) Wychowawstwo klasy w szkołach podstawowych i zespole szkół - 300,00 złotych brutto; 

7) Wychowawstwo grupy w przedszkolu i oddziale przedszkolnym - 300,00 złotych brutto; 

8) W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły trwającej dłużej niż 1 miesiąc, dodatek funkcyjny V-ce 

dyrektora wynosić będzie 100% dodatku funkcyjnego dyrektora.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.  

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

twa Łódzkiego  z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Idzikowski 
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