
UCHWAŁA NR XI/90/19
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Gorzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.), po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego oraz po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce, ze zmianami, dokonuje się następujących zmian:

1) w § 8 ust. 1 skreśla się dotychczasową treść pkt 2 i wprowadza się nową w brzmieniu: "2) sprawowania 
obowiązków nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym -  w wysokości 4,5% miesięcznie, 
liczony od stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym",

2) w § 8 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) sprawowania funkcji wychowawcy klasy - 
w wysokości 300 zł miesięcznie",

3) w § 8 skreśla się dotychczasową treść ust. 4,

4) w § 8 dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Ślaskiego, jednak nie wcześniej niż 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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Piotr Wawrzyczny
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