
UCHWAŁA NR X/67/2019
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/144/09 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. 2019 poz. 
967 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
2019 poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego 
ouchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XX/144/09 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 9 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne 
stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, w granicach 
przyznanych szkole środków finansowych, w wysokości: 

- dyrektorowi szkoły liczącej do 80 uczniów - 800 zł miesięcznie, 

- dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 80 uczniów – 1300 zł miesięcznie, 

- wicedyrektorowi szkoły – 800 zł miesięcznie.

2) § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje 
dodatek funkcyjny z tytułu: 

- sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 100 zł miesięcznie, 

- powierzenia sprawowania funkcji wychowawcy klasy, w wysokości 300 zł miesięcznie, 

- powierzenia sprawowania funkcji opiekuna oddziału przedszkolnego, w wysokości 300 zł miesięcznie.

3) Rozdział VIII DODATEK MIESZKANIOWY (§§ od 15 do 21) uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk
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