
 

 

UCHWAŁA NR XI/131/19 

RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/544/18 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 

18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Sędziszów Małopolski zmienionej uchwałą Nr III/50/18 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506), art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli, 

Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 7 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski stanowiącym 

załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 18.10.2018 nr. LV/544/18  dokonuje 

się następujących zmian: 

1. w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Za sprawowanie funkcji opiekuna stażu  w wysokości  90 złotych.” 

2. w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Za sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem 

przedszkolnym w wysokość 250 złotych.” 

3. w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Za sprawowanie funkcji wychowawstwa w klasach  w wysokości 

300 złotych.” 

4. w § 7 skreśla się ust. 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sędziszowie Małopolskim 

 

 

mgr Marek Pająk 
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