
 

 

UCHWAŁA NR X/82/2019 

RADY GMINY CHMIELNIK 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/64/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku 

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki  

przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

dodatku za wysługę lat, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chmielnik 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 poz.506 ze zm.), art. 30 ust. 6, 6a  i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze.zm. ) oraz 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 poz. 416 ze zm.), Rada Gminy Chmielnik 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr IX/64/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie 

uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku 

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

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku za wysługę lat, wysokość i warunki 

wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Chmielnik wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 3 ust. 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie: 

„1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest kwotowo, a jego wysokość nie może być niższa niż 

 5 % i nie może przekraczać 25%  podstawy obliczenia. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące 

i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.”. 

2. W § 3 ust. 4 skreśla się. 

3. W § 4 ust. 2 w punkcie 9 średnik zastępuje się kropką, a punkt 10 i 11 skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom szkół, dla których organem 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku, z wyjątkiem § 1 ust 1 i 2, który 

wchodzi z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Grażyna Małgorzata Drążek 
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