
UCHWAŁA NR XLI/389/2014
RADY GMINY TWORÓG

z dnia 24 lutego 2014 r.

w 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 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318), 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.),

Rada Gminy Tworóg
u chwala:

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

1) w § 10 pkt 2 słowa: „liczbę osób w rodzinie” zastępuje się słowami: „liczba członków rodziny”.

2) w § 10 po pkt 10 dodaje się pkt 11 o następującej treści:

„11. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim 
zamieszkujących:

a) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,

b) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

c) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo 
ponadgimnazjalnej, pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia przez nie 21 roku życia,

d) niepracujące dzieci będące studentami, pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego 
małżonka, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

e) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.”

3) w § 10 po pkt 11 dodaje się pkt 12 o następującej treści:

„12. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości ustalonej zgodnie z pkt 2 Regulaminu. Małżonkowie we 
wspólnym wniosku określają, który z nich będzie pobierał dodatek mieszkaniowy.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 lutego 2014 r.

Poz. 1185



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

 

 Przewodnicząca Rady 
Gminy Tworóg

Maria Łukoszek
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