UCHWAŁA NR XXXIV/251/2018
RADY GMINY KOBIELE WIELKIE
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/130/09 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.
Działając na podstawie art. 30 ust.6 i ust. 6a oraz art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karty
Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189, zmiany z 2017 r. poz. 60, poz. 2203) i w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zmiany z 2017 poz. 2232, z 2018 poz. 130), Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. 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, zmiany z 2014, poz. 922,
z 2015 r., poz. 868, z 2016 r., poz. 1029, z 2017 r., poz. 630, z 2018 r., poz. 638), po uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/130/09 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 23 kwietnia
2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się ust. 3;
2) zmienia się w § 2 pkt 1), który otrzymuje brzmienie: „1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”;
3) zmienia się § 11 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 500 zł do 3 000 zł”;
4) zmienia się § 12 ust. 1 lit. a), który otrzymuje brzmienie: „a) wychowawstwo klasy dodatek funkcyjny
przysługuje w wysokości:
- 120 zł jeżeli klasa liczy do 20 uczniów,
- 150 zł jeżeli klasa liczy powyżej 20 uczniów”;
5) uchyla się rozdział VIII Dodatek mieszkaniowy;
6) zmienia się w § 23 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę
świadczeń, o których mowa § 1 ust. 2, stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli naliczane są
w planach finansowych szkół”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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