
 

 

UCHWAŁA NR XV/88/19 

RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 8 października 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/220/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 marca 

2009 r. w sprawie  uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia  zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ” 

Na podstawie  art. 30 ust. 6  i ust. 6a, art. 34a , art. 91d pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) w związku z § 5 pkt 2 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 z późn.zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15, 

art. 41 ust. 1  i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z 

późń.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/220/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie  uchwalenia 

„Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia  zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw” wprowadza się następujące zmiany: 

§ 6. otrzymuje następujące  brzmienie: 

„Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, 

z tym że nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji: 

1) wychowawcy klasy  - w wysokości 300 zł; 

2) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym – wysokości  300 zł; 

3) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta  - w wysokości 70 zł; 

4) opiekuna stażu  - wysokości 50 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

 

mgr Krzysztof Maruszak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 7 listopada 2019 r.

Poz. 5239
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