
 

 

UCHWAŁA NR VII/50/19 

RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 5 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 506 ze zm.1)) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018 r.  

poz. 967 ze zm. 2)) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 173/XXIX/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7.1. Wysokość dodatku motywacyjnego nauczycielowi ustala dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły 

Wójt Gminy, uwzględniając szczegółowe warunki wskazane w § 8 i § 9 niniejszej uchwały. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dodatek 

motywacyjny można przyznać na okres krótszy niż 6 miesięcy.”; 

2) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.”; 

3) uchyla się § 11; 

4) w § 12 tabela otrzymuje brzmienie: 

Lp. Funkcja Miesięczna wysokość dodatku 

funkcyjnego w zł 

1 2 3 

1. 
 

 

 

 

2. 

3. 

Dyrektor, wicedyrektor 
a) dyrektor szkoły, zespołu szkół liczących do 10 oddziałów 

b) dyrektor szkoły, zespołu szkół liczących od 11 oddziałów 

c) wicedyrektor 

Nauczyciel – opiekun stażu 

Nauczyciel – wychowawca klasy 

 

650 

 

1 000 

561 

80 

300 

                                                      
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1571 
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287 
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5) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. Dodatek funkcyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Wójt Gminy.”; 

6) uchyla się § 25. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą od 1 września 2019 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Pawłowiczki 

 

Przemysław Malinka 
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