
 

 

UCHWAŁA NR VII/78/19 

RADY GMINY OLSZTYN 

z dnia 8 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/219/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 30 marca 2009 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 

przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie 

Gminy Olsztyn dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie  

od 1 stycznia 2009 r. 

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.2019.506 )1)  w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (t.j.Dz.U.2018.967)2)  po uzgodnieniach z organizacjami związkowymi 

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/219/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Olsztyn dodatków do 

wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. w nazwie uchwały po słowie "nagród„ wykreśla się: 

„i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 r.”. 

2. w § 1 ust. 1 uchyla się pkt 5; 

3. § 5 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) wychowawstwo klasy lub funkcję opiekuna oddziału przedszkolnego,”. 

4. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy lub sprawowania 

funkcji opiekuna oddziału przedszkolnego wynosi 300 zł.”. 

5. uchyla się § 8. 

6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. 

                                                      
1) (Dz.U.2019.1309) 
2) (Dz.U.2017.2203),(Dz.U.2018.2245),(Dz.U.2019.730),(Dz.U.2019.1287) 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 października 2019 r.

Poz. 6954



7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn 

 

 

Janusz Konieczny 
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