
  

UCHWAŁA NR 63/IX/19 

RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 16 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie 

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 i 1309) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 16/IV/11 Rady 

Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 88, poz. 996, Nr 172, 

poz. 2031; z 2013 r. poz. 1204 oraz z 2017 r. poz. 3508) zmienia się § 8 ust. 3 pkt 2, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„2) wychowawcy klasy i oddziału przedszkolnego – 300 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Jan Misiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 września 2019 r.

Poz. 4583



UZASADNIENIE 

W związku z art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967  

z późn. zm.) należy określić kwotę dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielowi, któremu powierzono 

sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Obecnie kwota dodatku wynosi 50 zł miesięcznie. Kwota minimalna 

określona ustawą nie może być niższa niż 300 zł miesięcznie.  

Zatem niezbędne jest określenie wysokości dodatku funkcyjnego, w obowiązującym regulaminie przyjętym 

uchwałą Nr 16/IV.11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. Nr 88 poz. 996 z późn. zm.). 
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