
UCHWAŁA NR LI/284/18
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 49 ust.2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, 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 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) po 
uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały NR XXXI/143/09 Rady Gminy w  Baćkowicach z  dnia 25 marca 2009 roku 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Baćkowice (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z  2009 r. Nr 213, poz. 1764; z 2010 r. Nr 331, 
poz. 3599; z 2013 r., poz. 1121; z 2015 r., poz. 2102) wprowadza się następujące zmiany:

w § 8 ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wychowawca klasy (oddziału) otrzymuje dodatek w wysokości 6 zł od jednego ucznia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała podlega także podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Baćkowice oraz w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Frejlich
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 967 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę reprezentowany zgodnie z art. 91d pkt 1 Karty nauczyciela
przez Radę Gminy, ma obowiązek określenia w drodze regulaminu 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 nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli.

Potrzeba zmiany przedmiotowej uchwały powstała w związku ze złożonym w tej sprawie wnioskiem
Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Baćkowicach.
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