UCHWAŁA NR XLIV/342/2018
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 9 października 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków:
1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania
tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela,
2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
Na podstawie przepisu art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j.
Dz. U. z 2018r., poz. 967 ze zm.), art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 416 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/209/09 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego
wysokość stawek dodatków:
1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela,
2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela,
3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem
świadczeń
z zakładowego
funduszu
świadczeń
socjalnych
–
Karta
Nauczyciela,
wprowadza się następujące zmiany:
- § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sprawowanie wychowawstwa klasy, w wysokości:
a) 100 zł - do 20 uczniów w klasie,
b) 150 zł - od 21 uczniów w klasie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jaworze
Zbigniew Putek
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