
 

 

UCHWAŁA NR XI/75/19 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest gmina Cmolas 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 

poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - karta nauczyciela (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), uchwala się, co następuję: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVI/177/13 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 marca 2013r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Cmolas (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2013r., poz. 2113) wprowadza się następujące 

zmiany: 

- w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym 

powierzono stanowisko kierownicze w szkole potwierdzone w statucie szkoły przysługuje dodatek 

funkcyjny w wysokości określonej w tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Wysokość dodatku w zł. 

1. 

Dyrektor szkoły liczącej:  

- do 8 oddziałów od 200 do 600 

- do 16 oddziałów od 250 do 800 

- powyżej 16 oddziałów od 300 do 1000 

2. Wicedyrektor szkoły od 200 do 600 

- w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje 

dodatek funkcyjny w wysokości podanej w tabeli: 

Lp. Stanowisko lub funkcja Wysokość dodatku w zł. 

1. Wychowawca klasy oraz oddziału przedszkolnego 300 

2. Opiekun stażu 50 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 września 2019r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

w Cmolasie 

 

 

Ryszard Warzocha 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 22 listopada 2019 r.

Poz. 5568
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