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Uchwała Nr XVII / 213 / 2008 

Rady Gminy Pawłowice 
 

z dnia 19 wrze śnia 2008 r.  
 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XI /140/2007 Rady Gmin y Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007r. 
 w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli za trudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gmin ę Pawłowice 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 97, poz. 674z późniejszymi 
zmianami) oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków                            
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181  
z  późniejszymi zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Komisję Działalności Społecznej,  w uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi 

 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

 
§ 1 

 
W uchwale Nr XI/140/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007r.  w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice”  wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) § 5 ust. 2 wartość  150,00 zł  zamienia się na 190,00 zł; 
2) § 5 ust. 3 wartość 350,00 zł zamienia się na wartość 1 000,00 zł; 
3) § 8 ust. 2 tabela otrzymuje brzmienie: 
 

Pełniona funkcja lub realizowane dodatkowe 
zadanie 

Stawka w zł 

Dyrektor zespołu  
do 11 oddziałów 1 100 
od 12 do 15 oddziałów 1 500 
od 16 oddziałów 1 800  
Dyrektor szkoły   
do 11 oddziałów 1 000 
od 12 do 15 oddziałów 1 200 
od 16 oddziałów 1 500  
Dyrektor przedszkola  
do 3 oddziałów  800 
od 4 oddziałów 900 

Wicedyrektor szkoły / zespołu 60% 
stawki dyrektora 

Kierownik świetlicy 150 
Opiekun sta Ŝu 40 
Wychowawca klasy 3,5  zł x liczba 

uczniów 
ustalana wg 

stanu na dzień 
05.01 2008r. 
15.09.2008 
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§ 2 

 
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.  

 
§ 3 

 
Traci moc Uchwała Nr XVI/198/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia  27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Pawłowice 
 
 

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 
 

§ 5 
 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z mocą obowiązującą od 1 września 2008 roku. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


