
  

UCHWAŁA NR V/35/19 

RADY GMINY HAJNÓWKA 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka 

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

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 967 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi uchwala się, co następuje 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały NR XXV/131/09 Rady Gminy Hajnówka z dnia 09 kwietnia 2009 roku 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 321, poz. 3437; z 2012 r. poz. 2415) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, oddział przedszkolny w szkole podstawowej 

lub inną formę wychowania przedszkolnego;”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły;”, 

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i dyrektorów zatrudnionych 

w szkole podstawowej, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania 

przedszkolnego”. 

2) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora w szkole przysługuje dodatek 

funkcyjny w wysokości od 15 % do 50 % minimalnej stawki wynagrodzenia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka. 

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

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jarosław Kot 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 lutego 2019 r.

Poz. 774
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