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Poz. 5743
UCHWAŁA NR XXXIX/313/18
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Bystra – Sidzina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U.
z 2018 r., poz. 994) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U.
z 2018 r., poz. 967) w zw. z art. 76 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 996), Rada Gminy Bystra – Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez gminę Bystra – Sidzina stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/299/14 Rady Gminy BystraSidzina z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra – Sidzina wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się Rozdział VIII Dodatek mieszkaniowy (§ 24 - 25);
2) w § 21 ust. 1 pkt 2 wyrazy „egzaminach gimnazjalnych” zastępuje się „końcowych egzaminach
zewnętrznych”
3) w § 26 ust. 1 skreśla się wyrazy: i gimnazjach;
4) zmieniony zostaje załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania nauczycieli
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina „Wniosek o przyznanie
nagrody Wójta Gminy Bystra-Sidzina „.
5) w § 8 zmieniona została „Tabela dodatków funkcyjnych”, która przedstawia się następująco:
Tabela dodatków funkcyjnych

Stanowisko
Dyrektor placówki liczącej do 6 oddziałów
Dyrektor placówki liczącej od 7 do 8 oddziałów
Dyrektor placówki liczącej od 9 do 12 oddziałów
Dyrektor placówki liczącej od 13 do 16
oddziałów
Dyrektor placówki liczącej
17 i więcej
oddziałów
Związane ze sprawowaniem samodzielnej funkcji

Wysokość % zasadniczego
wynagrodzenia nauczycieli
20%
25%
30%
35%
50%
25%
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kierowniczej
6) w § 10 wprowadza się następujące zmiany:w podpunkcie 1) liczbę „5%” zastępuje się liczbą „6%”,w
podpunkcie 2) liczbę „5,5%” zastępuje się liczbą „6,5%”,w podpunkcie 2) liczbę „6%” zastępuje się liczbą
„7%”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra – Sidzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina
Jan Motor
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu wynagradzania nauczycieli
w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Bystra-Sidzina

Wniosek
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Bystra-Sidzina
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Bystra-Sidzina
Pani/u ......................................................................................................
staż pracy w szkole lub placówce ..........................................................
zatrudnionej/mu w ...................................................................................
(nazwa placówki lub szkoły, w której jest zatrudniony)
stanowisko .............................................................................................
aktualna ocena pracy nauczyciela ...........................................................
(data i stopień)
Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
Opinia Rady Pedagogicznej …………………………………………….

Organ sporządzający wniosek

...............................
(miejscowość i data)

………………………
(pieczęć)

....................................
(podpis)
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Klauzula informacyjna
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:
I.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Bystra-Sidzina, 34-235
Bystra Podhalańska 373;

II.

z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 18 26
81 220, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@bystrasidzina.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej zaadresowanej do IOD na adres: 34235 Bystra Podhalańska 373;

III.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznania Pana/Pani wniosku na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku zawarcia
umowy – w celu jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

IV.

dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym organom i podmiotom
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na podstawie obowiązujących przepisów
prawa;

V.

Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, o których mowa w pkt. III, jednakże nie krócej niż przez okres wskazany
w przepisach o archiwizacji i przyjętej instrukcji kancelaryjnej;

VI.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 15-21
RODO;

VII.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią
dotyczących naruszałoby przepisy RODO;

VIII.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpoznania Pana/Pani wniosku; ich
niepodanie będzie skutkowało niemożnością jego rozpatrzenia;

IX.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani
profilowaniu;

X.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże jej
wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Ja niżej podpisana/podpisany ……………………………………. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Wójta Gminy
Bystra-Sidzina w celu, o którym mowa w pkt. III klauzuli informacyjnej,
w szczególności w celu rozpoznania mojego wniosku.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie oraz oświadczam, iż są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną zawartą powyżej, w tym z informacją
o celu przetwarzania danych osobowych, o prawie dostępu do danych osobowych oraz
o prawie do wycofania zgody.

