
 

 

UCHWAŁA NR X/76/2019 

RADY GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli. 

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

gminnym. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1646) oraz art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), § 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.) 

Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje: 

§ 1. W §5uchwały Nr XXIV/158/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 kwietnia 2009 r. w  sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 

28 kwietnia 2009 r., Nr 123 poz. 1998, z 2017 roku poz. 6075, z 2018 roku poz 4603) ust. 4 otrzymuje 

brzmienie: 

„4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji: 

1) opiekuna stażu, w wysokości 50 zł, 

2) wychowawcy klasy, w wysokości 300 zł, 

3) doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta w wysokości 30 zł, 

4) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, w wysokości 120 zł.”. 

§ 2. Zmiany do Regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadzone niniejszą uchwałą mają 

zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 września 2019 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

(-) Elżbieta Łakoma 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 października 2019 r.

Poz. 8367
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