
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/238/17 

RADY GMINY ŁĘKAWICA 

z dnia 17 lipca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Łękawica z dnia 25 marca 2009 r.  

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Łękawica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z  art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Łękawica uchwala się, co następuje: 

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Łękawica z dnia 

25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Łękawica  wprowadza się następującą zmianę: 

1. Rozdział IV § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Wysokość stawki dodatku funkcyjnego w stosunku do 

„stawki bazowej” określa poniższa tabela: 

Tabela dodatków funkcyjnych 

L.p. Typy szkół (placówek), stanowiska kierownicze Wysokość % „stawki bazowej” 

1. Szkoły: 

Dyrektor szkoły podstawowej: 

- liczącej do 10 oddziałów  

- liczącej powyżej 10 oddziałów  

 

 

do 30% 

do 40 % 

2. Zespołu Szkół: 

Dyrektor zespołu szkół: 

- liczącego do 17 oddziałów 

- liczącego powyżej 17 oddziałów 

Wicedyrektor zespołu 

- liczącego do 17 oddziałów 

- liczącego powyżej 17 oddziałów 

 

 

do 40% 

do 60% 

 

do 20% 

do 30% 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2017 r. 

  

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łękawica 

 

 

Barbara Chudy 
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