Uchwala Nr Vlr51/2019
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 11 marca 2019r.

sprawie zmiany do uchwaty okreslajqcej regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkolach prowadzonych przez Gming Pietrowice Wielkie

w

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 4'l ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzqdzie gminnym (tekst jedn.: Dz. lJ. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (tekst jedn.:
Dz. lJ. z 2018 t. poz. 967 z p62n. zm) - Po uzgodnieniu ze zwiqzkami zawodowymi ztzesz4Ecymi
nauczycieli.
Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

sl
W uchwale Nr lV/38/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 stycznia

2019r
przedszkolach
okreslenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
prowadzonych przez GminQ Pietrowice Wielkie wprowadza siq nastQpujqce zmiany:

w

w

i

sprawre
szkolach

1)

dodaje siq $ 1w bzmieniu:
,,llekroc w regulaminie .iest mowa o:
1)szkole - nale2y przez to rozumiec szkolQ podstawowq, zesp6l szkolno - przedszkolny;
2) Karcie Nauczyciela - nalezy pzez lo rozumie6 ustawQ z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 t. poz. 967 z p62n. zm.l;
3) Gminie- nalezy pzez lo rozumieC Gmine Pietrowice Wielkie"

2)

S 2 otrzymuje brzmienie:

'l% wynagrodzenia
,,Nauczycielom pzysluguje dodatek za wyslugQ lat w wysokosci
zasadniczego za kazdy rok pracy, wyplacany w okresach miesiQcznych poczynajEc od
czwartego roku pracy, z tym 2e dodatek ten nie moze przekroczyc 20% wynagrodzenia
zasadniczego."

3)

w S 7 ust. 3 po slowie ,nauczycielowi" dodaje sig slowa: ,,po przepracowaniu w szkole jednego
roku".

s2
Wykonanie uchwaly powierza siQ Wojtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

s3
uchwala wchodzi

w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku uzqdowym

Wo.lew6dztwa Slqskiego.
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