
UCHWAŁA NR XXXII/ 262/2014
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 17 CZERWCA 2014 R.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r. 
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze za 
wysługę lat- w drodze regulaminu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594,1318; z 2014 poz.379) w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela  ( Dz.U. z 2014 r. poz.191) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy w Świerczowie 
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia 
wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość, oraz szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze za wysługę lat- w drodze regulaminu 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 28, poz. 493) wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale III dodatek funkcyjny § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie:

,,1 Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny:

1) dyrektorowi przedszkola w wysokości od 600,00 zł do 1.200,00 zł

2) dyrektorowi szkoły podstawowej od 800,00 zł do 1.600,00 zł

3) dyrektorowi gimnazjum od 950,00 zł do 1.900,00 zł ”.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

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

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z zastosowaniem

od 1 września 2014 roku.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Cieplik
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