
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/249/17 

RADY GMINY BUCZKOWICE 

z dnia 27 września 2017 r. 

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (t.j. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 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 wynagrodzenia 

za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 416 ze zm.), po uzgodnieniu z nauczycielskimi 

związkami zawodowymi w trybie art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela 

Rada Gminy Buczkowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/154/09 Rady 

Gminy Buczkowice z dnia 30 stycznia 2009 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 5604) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) we wszystkich postanowieniach regulaminu w miejsce wyrazów: „zespół szkół” użytych we wszystkich 

formach gramatycznych wpisuje się w odpowiednich formach gramatycznych wyrazy „szkoła 

podstawowa”; 

2) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) związkach zawodowych - należy przez to rozumieć Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz 

Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania.”; 

3) § 4 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punkcie przedszkolnym: od 100 do 200 zł.”; 

4) w § 4 ust. 4 pkt 1 lit. a wykreśla się wyrazy: „w tym także wyników egzaminów maturalnych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 5371



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

Śląskiego. 

  

  

 
Wiceprzewodniczący Rady 

 

 

Zdzisław Świerczek 
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