
  

UCHWAŁA NR IX/67/2019 

RADY GMINY KORYCIN 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkole i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Korycin 

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, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) Rada Gminy Korycin, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/150/09 Rady Gminy Korycin z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, prowadzonych 

przez Gminę Korycin (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 107, poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 3133) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Inne składniki wynagrodzeń nauczycieli określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) ustawie – rozmumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.); 

2) rozporządzeniu – rozumie się przez to przepisy wydane na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.); 

3) szkole – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole, szkołę, działające na podstawie ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Korycin; 

4) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Korycin; 

5) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli szkoły i przedszkola.”; 

3) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wychowawstwo klasy/opiekę nad oddziałem przedszkolnym”; 

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy/opiekę nad oddziałem przedszkolnym 

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 300,00 zł.”; 
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5) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, doradcy metodycznego lub 

nauczyciela konsultanta przysługuje dodatek w wysokości 100,00 zł.”; 

6) w § 15 uchyla się ust. 2 i 3. 

§ 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 dnia 1 września 2019 roku. 

Przewodniczący Rady 

Iwona Chwiećko 
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