
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UCHWAŁA NR XII/173/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl 

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, poz. 1309, poz. 1696) oraz  art. 30 ust. 6 pkt i ust. 6a , art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. 

poz. 730, poz. 1287), § 5 pkt 2 lit a i lit. d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 

w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. 

poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, poz. 1587), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/263/09  

Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl  

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 94, poz. 1032, z 2011 r. Nr 265, poz. 3144, z 2014 r. poz. 2606, poz. 2634, 

z 2015 r. poz. 1545, z 2018 r. poz. 3936), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7: 

a) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.”, 

b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: 

„11. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje 

dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł. 

12. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego  

się oddziałem przedszkolnym, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł”. 

2) w Załączniku Nr 1 - Tabela dodatku funkcyjnego, uchyla się pkt. 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla. 

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

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązują od dnia 1 września 2019 r. 

Przewodnicząca Rady 

Monika Suszczyńska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 listopada 2019 r.

Poz. 5215
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