
           

UCHWAŁA NR XIV/82/2011      

Rady Gminy Gać  

z dnia 1 września 2011 r. 

 

w sprawie zmiany  uchwały Nr 149/XXV/2009  Rady  Gminy  Gać w sprawie  

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 

funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania                  

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

 

Na podstawie: 

-  art. 30 ust.6 i art. 54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela  

(Dz.U. 2006 z Nr 97 poz.674 z późn.zm.) zwanej dalej Kartą Nauczyciela w związku 

z 

- art.18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.              

z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)                           

- oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia                   

31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków                            

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym                    

od pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz.181 z późn.zm.), zwanym dalej 

rozporządzeniem,  

 

uchwala się: 

 

§ 1.  W Rozdziale III    § 9. w/w uchwały  przyjmuje  brzmienie: 

 

§ 9.  1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przewidziane                  

w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w 

tabeli: 

 

Tabela dodatków funkcyjnych   

 

Lp. Stanowisko Miesięcznie                     

w złotych 

1 2 3 

 a) dyrektor Szkoły Podstawowej w Białobokach  

b) dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowie  

c) dyrektor Zespołu Szkół w Gaci oraz dyrektor Zespołu 

Szkół w Dębowie  

200 

350 

 

550 

 

 



 

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

 

§ 3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą                                     

od dnia 1 września  2011r.  

 
 

 

 

 

 


