
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/265/2018 

RADA GMINY PRZEWORSK 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/136/2009 Rady Gminy Przeworsk z dnia 23.04.2009r. w sprawie 

Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przeworsk. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018r. poz. 994 ), art. 30 ust. I 6a, art. 49 ust.2, art. .54 ust.3 i 7 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967), 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 (t.j. Dz.U. z 2014 r.poz. 416 z późn. zm.) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/136/2009 Rady Gminy Przeworsk z dnia 23.04.2009 r. w sprawie Regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przeworsk §2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

1) Ilekroć w niniejszym Regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o: 

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 

z 2018r. poz. 967.), 

2) Rozporządzeniu – należy rozumieć przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 416 ze zm.), 

3) szkole - należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust.1 pkt 1 ustawy, 

o której mowa w pkt. 1 

4) organie prowadzącym - należy rozumieć przez to Gminę Przeworsk, 

5) dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora jednostki o której mowa w pkt. 3, 

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny 

7) uczniu – należy rozumieć przez to także wychowanków jednostki, o których mowa w pkt. 3 

8) obowiązkowym wymiarze zajęć – należy rozumieć przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, 

o którym mowa w art.42 ust 3,ust 5c, ust.6, ust.7 pkt 3b Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018r. 

poz. 967.), 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 25 września 2018 r.

Poz. 4021



9) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku 

następnego 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworsk. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

 

 

mgr Andrzej Ruchała 
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