
 

 

UCHWAŁA NR XII/82/2019 

RADY GMINY MSZANA 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/2/2009 Rady Gminy Mszana z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie 

przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli" 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 34a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), w związku z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. 

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), art. 18 ust. 2 pkt 15, 

art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 w późn. zm.), art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz przepisami 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 wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) 

Rada Gminy Mszana 

uchwala: 

§ 1. Dokonać zmian w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli" stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały 

Nr XXV/2/2009 Rady Gminy Mszana z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia  „Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli", jak niżej: 

1) § 9 ust. 1 pkt b) otrzymuje nowe brzmienie: „wychowawstwa klasy - 300,00 zł"; 

2) § 9 ust. 1 pkt c) otrzymuje nowe brzmienie: „nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - 

300,00 zł". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą 

od dnia 01 września 2019 r.  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Mszana 

 

 

Marek Liśnikowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 września 2019 r.

Poz. 6493
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