
UCHWAŁA NR XXXI/204/21 
RADY GMINY BIESIEKIERZ 

z dnia 9 lipca 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/125/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

którego organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020r., poz. 713, poz. 1378 i Dz. U. z 2021 r., poz. 1038), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, z 2018 r., poz. 2245, 
z 2021 r., poz. 4) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za płacę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.416 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do  Uchwały Nr XVIII/125/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 25 czerwca 
2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2020 r., poz. 3657) w §9 ust. 1 w pkt 3 kropkę zamienia się na przecinek i po pkt 3 dodaje się pkt 4, 
który otrzymuje brzmienie: 

„4) dyrektor szkoły liczącej od 251 uczniów - od 800,00 zł do 1.500,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 września 2021 roku i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Bejnarowicz 
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