
UCHWAŁA NR XVII/125/2020 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

w sprawie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r. poz. 2215) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIII/316/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 września 2018r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych 
warunków ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018r. poz. 4737) zmienionej uchwałą nr 
XLIV/324/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 11 października 2018r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018r. 
poz. 5255) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale 3 Dodatek funkcyjny w § 9 ust. 1 w tabeli: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

L.p. Stanowisko Miesięczna kwota 
4 Wychowawca klasy 300,00 zł 

b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

L.p. Stanowisko Miesięczna kwota 
5 Nauczyciel-opiekun oddziału 

przedszkolnego: 
a)do 15 ucz. w oddz. 
b)od 16 do 20 ucz. w oddz. 
c)pow. 20 ucz. w oddz. 

 
 
85,00 zł 
110,00 zł 
150,00 zł 

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli należnych od dnia 1 września 2019r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 

Id: F5B81F0B-9445-45C0-B380-F0A22E29E0DB. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r.
poz. 2215) organ prowadzący szkołę jest zobowiązany określić regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, który podlega uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Na podstawie art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) dodany został art. 34a ustawy Karta Nauczyciela
określający minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w wysokości
300,00 zł. W związku z powyższym dotychczas obowiązującą uchwałę dot. regulaminu wynagradzania
nauczycieli należało dostosować do wprowadzonych zmian.

W związku z faktem, iż zmiana ustawy Karta Nauczyciela weszła w życie z dniem 1 września 2019r.,
uchwała będzie miała zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli należnych od tego dnia.

Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Id: F5B81F0B-9445-45C0-B380-F0A22E29E0DB. Podpisany Strona 1




