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UCHWAŁA NR XI/54/11
RADY GMINY TWORÓG

z dnia 10 czerwca 2011 r.

sprawie: zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
na terenie Gminy Tworóg. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142/2001, poz.1591 z późn.zm), art.30 ust.6, i art.49 ust.2 oraz art.91d pkt.1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz.674 z późn.zm.), po 
uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi, 

§ 1. 

1. Dokonać zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na 
terenie Gminy Tworóg w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/421/2009 Rady Gminy Tworóg 
z dnia 30 marca 2009 r., polegających na zmianie: 

1) w § 5 pkt.6 b , 

b/ za wychowawstwo w szkole podstawowej, gimnazjum, zespole : od miesiąca września 2011 r. 4% 
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym, 

2) w § 5 pkt 6 c , 

c/ za wychowawstwo w przedszkolu: od miesiąca września 2011 r. 3% minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym, 

3) w § 5 pkt 6 d , 

d/ dla opiekuna stażu 60 zł brutto. 

2. Wprowadzić nową treść załącznika nr 2 Tabela stawek punktacji do dodatków motywacyjnych do 
uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 września 2011 roku. 

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy Tworóg 

Maria Łukoszek
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Załącznik do Uchwały Nr XI/54/11

Rady Gminy Tworóg

z dnia 10 czerwca 2011 r.

Zalacznik2.DOC

TABELA STAWEK PUNKTACJI DO DODATKÓW MOTYWACYJNYCH 

Zalacznik2.DOC

