
UCHWAŁA NR VII/95/19
RADY GMINY KOŚCIERZYNA

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r.  dotyczącej 
ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania 
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, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz.U.z 2019 r.  poz.506 ze zm.) oraz art. 30 ust.6 art.91d pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2018r.. poz.967 ze zm.) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy 
Kościerzyna uchwala, co następuje :

§ 1. 

§ 6. Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek 
dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania 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, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kościerzyna (publik. Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 17 lipca 2015r., poz. 2206, zmiana : 
Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 7 lutego 2018 roku, poz. 398 ) otrzymuje brzmienie: Ustala się następującą  tabelę 
dodatków funkcyjnych :

Lp. Stanowisko Miesięczna kwota dodatku w złotych
1. Dyrektor szkoły liczącej do 100 dzieci od 500 do 900
2. Dyrektor szkoły liczącej od 101 do 300 uczniów od 700do 1200
3. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 301 uczniów od 800 do 1500
4. Wicedyrektor szkoły od 600 do 800
5. Wychowawca 300
6. Opiekun stażu 60

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 13 sierpnia 2019 r.

Poz. 3862



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 
01 września 2019r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bober
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