
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/41/17 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 12 września 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Jodłowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli. 

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/26/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 30, 

poz. 841 i 2448) wprowadza się zmiany w taki sposób, że: Rozdział II „Dodatek motywacyjny” w § 4 ust. 1 i 2 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielom zatrudnionym  w szkołach prowadzonych przez gminę Jodłowa może być 

przyznany dodatek motywacyjny. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkół wynosi od 1 % do 3% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem 

pedagogicznym. ”.Rozdział III „Dodatek funkcyjny” w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko 

kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że: 

1) dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów – w wysokości 800 zł; 

2) dyrektorowi szkoły liczącej od 9 – 14 oddziałów – w wysokości 1000 zł; 

3) dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 14 oddziałów – w wysokości 1200 zł; 

4) wicedyrektorowi szkoły liczącej powyżej  12 oddziałów  - w wysokości 800 zł.” .Rozdział VII 

„Nagrody ze specjalnego Funduszu Nagród” w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się nagrody ze specjalnego funduszu nagród w wysokości: 
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1) nagroda organu prowadzącego wynosi od 700 zł do 2000 zł brutto; 

2) nagroda dyrektora wynosi od 500 zł do 1500 zł  brutto.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa i dyrektorom szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

inż. Roman Warzecha 
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