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UCHWAŁA NR XIII/111/2019
RADY GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy
i powierzonych funkcji, wysokość i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i zastępstwa, a także podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku
poz. 506 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6, ust. 6a, ust. 10 i ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 967 ze zm.) Rada Gminy Łambinowice uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXV/286/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego: wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków wynikających ze stosunku pracy i powierzonych funkcji, wysokość i warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, a także podwyższenie minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1488 ze zm. z 2018 r. poz. 2143) wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 7 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3) posiadanie, co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.”
2. W § 7 ust. 2 pkt 4 litera b otrzymuje następujące brzmienie:
„b) udział w organizacji; konkursów przedmiotowych, olimpiad, zawodów sportowych i innych,”.
3. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 8. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.”.
4. W § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 10.1. Dyrektorowi szkoły każdego typu w tym dyrektorowi zespołu placówek oświatowych przysługuje
dodatek funkcyjny w wysokości:
1) od 1000 – 2000 zł miesięcznie, jeśli szkoła/zespół ma do 11 oddziałów;
2) od 1500 – 3000 zł miesięcznie, jeśli szkoła/zespół ma 12 lub więcej oddziałów.”.
5. W § 13 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„1. Nauczyciel, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy lub opiekuna oddziału
przedszkolnego otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 300,00 zł.
2. Prawo do dodatku funkcyjnego z tytułu powierzenia wychowawstwa powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w trakcie którego nastąpiło powierzenie wychowawstwa, a jeżeli
powierzenie funkcji wychowawcy nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia”.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–2–

Poz. 3224

6. Uchyla się § 26.
7. W § 31 skreśla się następujące słowa:
„z wyjątkiem § 26, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.”.
§ 2. Zmiany w Regulaminie wprowadza się w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od opublikowania.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Gawlik

