UCHWAŁA NR VIII/64/19
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 12 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, ust. 6, ust. 6a, art. 34a i art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 730 i 1287)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada
Gminy Wróblew uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmianę w Uchwale Nr XXXVIII/268/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 września
2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wróblew
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5240), w taki sposób, że §7 załącznika do Uchwały otrzymuje nowe
brzmienie:
„§ 7. Ustala się miesięczną stawkę dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, z tytułu sprawowania
następujących funkcji:
1) wychowawcy klasy w wysokości 300,00 złotych;
2) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości 300,00 złotych;
3) doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta w wysokości 50,00 złotych;
4) opiekuna stażu w wysokości 50 złotych”.
§ 2. W pozostałym zakresie uchwałę pozostawia się bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dawid
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