
UCHWAŁA NR IX/60/19
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust.6 i art.91d, pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 
z 2018 roku, poz. 967 ze zm.) oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Łubnice, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli w Załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„ Nauczycielom, którym powierzono:

1) Wychowawstwo klasy – przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł,

2) Funkcję opiekuna stażu  - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 100 zł.,

3) Funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta - przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości 100 zł.,

4) Funkcję nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości 300 zł”;

2) po § 22 dodaje się § 22a w następującym brzmieniu:

„1. Wysokość i zasady wypłacania nauczycielowi dodatku za wysługę lat reguluje art. 33
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 2018, poz. 967 z późn. zm.) oraz § 

7 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 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami).

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, 
jeżeli nabycie prawa do dodatku nastąpiło w ciągu miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej 
jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara
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