
 

 

UCHWAŁA NR IX/30/19 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokość  

i warunki wypłacania 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. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. 2018 r. poz.  967 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli 

uchwala się, 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 świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych 

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

poz. 841, Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2015 r. poz. 2448 i Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2017 r. poz. 3307) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. Rozdział VII „Nagrody ze specjalnego Funduszu nagród” w § 19 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się, że nagrody ze specjalnego funduszu nagród wynoszą: 

1) nie mniej niż 700 zł brutto - nagroda organu prowadzącego; 

2) nie mniej niż 500 zł brutto - nagroda dyrektora.”. 

§ 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 z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2019 r. 
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