
UCHWAŁA NR XXXIV/348/2022 
RADY GMINY ŁODYGOWICE 

z dnia 1 września 2022 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice 

Na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), 

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice stanowiący załącznik do uchwały 
Nr XXXI/345/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 

§ 7. otrzymuje brzmienie: 

„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielowi, któremu 
powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, opiekuna oddziału przedszkolnego, opiekuna 
stażu, mentora, doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny.”. 

§ 10. otrzymuje brzmienie: 

„Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu lub mentora przysługuje dodatek 
w wysokości 120 zł. miesięcznie za każdego nauczyciela, w stosunku do którego pełni obowiązki 
opiekuna stażu lub mentora.”. 

§ 16. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się następującą wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze: 

1) nagroda Wójta Gminy w kwocie do 4000 zł, 

2) nagroda Dyrektora Szkoły w kwocie do 1500 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Czesław Wandzel 
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