
 

 

UCHWAŁA NR XIII/74/19 

RADY GMINY STRZELCE 

z dnia 5 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelce 

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

z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 30 ust. 6, art. 34a, 

w związku z art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 

zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) oraz § 

5 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 416; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. 

poz. 638 oraz z 2019 r. poz. 249 i poz. 1587), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi: Związkiem 

Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, Rada 

Gminy Strzelce uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 7 załącznika do Uchwały Nr XXVI/133/09 Rady Gminy Strzelce z dnia 31 marca 2009 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Strzelce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 80, poz. 859) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych: 

Lp. Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja 
Miesięcznie w zł 

od - do 

 

1 

 

1) Dyrektor lub osoba pełniąca obowiązki dyrektora 

a) w przedszkolu 

b) w szkole podstawowej  

2) Wicedyrektor szkoły podstawowej  

 

 

800 

1200 

600 

 

2 

 

1) wychowawca klasy w szkole podstawowej 

2) nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym  

 

przedszkolnego w szkole) w oddziale przedszkolnym  

 

350 

300 
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3 

 

Opiekun stażu 

 

100 

 

4 

 

Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant 

 

80 

   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/152/2017 Rady Gminy Strzelce z dnia 6 października 2017 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelce.  

§ 4. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Strzelce 

 

 

Teresa Sobczyk 
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