
  

UCHWAŁA NR VIII/49/19 

RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY 

z dnia 9 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/72/16 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 30 września 2016 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych  

przez Gminę Kobylin-Borzymy 

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

poz. 506 t.j.) w związku z art. 30 ust 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 r., poz. 967 t.j.), Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, 

co nastepuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVII/72/16 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 30 września 

2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych  

przez Gminę Kobylin-Borzymy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2016 r., poz. 3799) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) paragraf 7 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dodatek motywacyjny może być przyznany do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela według 

stawki zaszeregowania z tym, że średnia dodatków przyznanych nauczycielom w danej szkole nie może 

przekroczyć 5% środków na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.”; 

2) paragraf 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego nauczycielowi, któremu powierzono funkcje: 

a) opiekuna stażu - 50 złotych miesięcznie za każdego stażystę, 

b) wychowawcy klasy - 300 złotych miesięcznie za każdą klasę, 

c) opiekuna oddziału przedszkolnego/grupy przedszkolnej - 300 złotych miesięcznie za każdy 

oddział/grupę.”; 

3) skreśla się w paragrafie 1 ustęp 1 punkt 4, 

4) skreśla się paragraf 13. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Kazimierz Kłoskowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 października 2019 r.

Poz. 4875
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