
  

UCHWAŁA NR X/60/19 

RADY GMINY KRYPNO 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

o zmianie uchwały Nr XXII/131/09 Rady Gminy Krypno z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 

i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Krypno 

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

poz. 506) oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 i art. 34a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  

– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245, z 2019 r. poz. 730), po uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Krypno uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/131/09 Rady Gminy Krypno z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania 

nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krypno (Dz. U. 

Woj. Podlaskiego z 2009 r., nr 99, poz. 1093, z 2019 r., poz. 3495) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 uchyla się ust. 4; 

2) pkt 3 tabeli w załączniku nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie: 

 

3. 

 

1)Wychowawca oddziału w przedszkolu 

2)Wychowawca klasy w szkole 

 

300 zł 

300 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno. 

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

z dniem 1 września 2019 r.  

Przewodniczący Rady 

Alicja Sienkiewicz-Dawidowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 września 2019 r.

Poz. 4298
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