
 

 

UCHWAŁA NR II/19/2018 

RADY GMINY ZBROSŁAWICE 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb 

przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  

gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.),  

na wniosek Wójta Gminy po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy 

Zbrosławice uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/319/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r., Nr 46 poz. 1079), w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów wynosi: 

1) za pełnienie stanowiska dyrektora szkoły (zespołu szkół, zespołu szkolno – przedszkolnego): 

a) do 8 klas (oddziałów) od 800 zł – 1600 zł 

b) od 9 do 14 klas (oddziałów) od 1000 zł – 1800 zł 

c) od 15 klas (oddziałów) od 1200 zł – 2000 zł 

2) za pełnienie stanowiska dyrektora przedszkola w tym punktu przedszkolnego: 

a) do 2 oddziałów od 650 zł – 1400 zł 

b) do 3 oddziałów od 750 zł – 1500 zł 

c) od 4 oddziałów od 950 zł – 1700 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego i  wchodzi                 

w życie po  upływie  14 dni  od  dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Fels 
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