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Poz. 4096
UCHWAŁA NR XXXIV/281/18
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX-155/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
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 (Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 30 ust. 6, art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst. jedn. Dz. U z 2017, poz.1189) i w związku z Rozporządzeniem 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 (tekst jedn. Dz. U 2014, poz.416 z późn.zm.) Rada Gminy
Zembrzyce uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XX-155/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 kwietnia 2009
roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela
Lp.
1.
2.

Stanowisko

Stawka dodatku funkcyjnego
( w zł)
1 000 – 2 800
1 300 – 3 000

Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
- do 9 oddziałów
- od 10 do 18 oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu)

400 - 1000

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Zadora

