
UCHWAŁA NR XXIII/190/2020 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

o zmianie 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 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
 Dz.U.2020 poz. 713   ze zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2019 poz. 2215), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. 
Dz.U. 2019 poz. 263 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/170/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 września 2020 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych 
warunków ich przyznawania, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale 3 Dodatek funkcyjny § 7 ust. 1 pkt. 1 tabeli otrzymuje brzmienie: 

L.p. Stanowisko Miesięczna kwota 
1. Dyrektor szkoły liczącej:  

- do 100 uczniów  
- do 250 uczniów 
- od 251 do 400 uczniów   
- od 400 uczniów  

 
od 900,00 zł do 1500,00 zł  
od 1200,00 zł do 2000,00 zł 
od 1800,00 zł do 2500,00 zł 
od 2200,00 zł do 3000,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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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.

W dotychczas obowiązującym regulaminie przewidziano zróżnicowanie wysokości dodatku funkcyjnego
dla dyrektorów szkół w zależności od wielkości szkoły, z wyłączeniem dyrektora Podstawowej Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą. Po ponownej analizie zapisów § 6 ust. 1 regulaminu,
niezbędnym jest usunięcie powyższego zróżnicowania oraz wprowadzenie zmiany polegającej na objęciu
Dyrektora Podstawowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą dodatkiem funkcyjnym
w wysokości przewidzianej dla pozostałych dyrektorów szkół. Zaproponowana zmiana zapewnia także
większą przejrzystość stosowanych przepisów oraz zagwarantowana jest dzięki niej zasada równości
w stosunku do wszystkich dyrektorów szkół. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.

Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
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