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UCHWAŁA NR XLV/266/2018
RADY GMINY PCIM
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Pcim
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1) i ust. 2, art. 91 c ust. 1, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967), art.18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), art. 76 pkt 25 lit. a i b ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) oraz 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 wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.),
Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Pcim, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/237/09 z dnia 26 marca 2009 r. –
wprowadza się następujące zmiany :
1. Wykreśla się pkt 7) § 1,
2. Wprowadza się nową treść § 2 pkt 2) w brzmieniu:
„2) Szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawowa, przedszkole lub inną formę wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pcim”.
3. Wprowadza się nową treść § 7 ust.4 w brzmieniu:
„4. Dodatek funkcyjny dla dyrektora, wicedyrektora lub osoby pełniącej funkcję w zastępstwie jest
przyznawany w wysokościach określonych w poniższej tabeli:
L. p.
1
2

Stanowisko
Dyrektor przedszkola
Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:
- do 7 oddziałów

Wysokość dodatku funkcyjnego
600 - 1200 zł
700 - 1300 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

- od 8 do 11 oddziałów
- 12 oddziałów i więcej
2.1

Wicedyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez
organ prowadzący
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800 - 1400 zł
900 - 1600 zł
60 - 80% dodatku dyrektora

”.
4. Wykreśla się w całości rozdział 8
a) dotychczasowy rozdział 9 otrzymuje nowy numer jako rozdział 8.
b) zmienia się numerację dotychczasowych § 15, 16, i 17, które otrzymują odpowiednio numery 14, 15 i 16.
§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

