
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/202/17 

RADY GMINY PIELGRZYMKA 

z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/182/09 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 25 listopada 

2009 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 

warunków ich obliczania i wypłacania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 w nawiązaniu do art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) 

– Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/182/09 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 

regulaminu dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania 

i wypłacania – wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub inne stanowisko 

kierownicze w szkole przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości 

określonej w tabeli: 

 

Lp. 
Stanowisko Miesięcznie (w zł) 

 

1. 

Dyrektor szkoły:  

 liczącej do 9 oddziałów 

 liczącej 10 i więcej oddziałów 

 

500 – 1200 

800 – 1700 

2. Zastępca dyrektora 800 – 1500 

3. Kierownik filii 300 – 800 

4. Dyrektor przedszkola 300 – 800 
”. 
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2. § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli w wysokości 1% 

planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie 

finansowym, z tym że: 

1) 50 % kwoty pozostawia do swojej dyspozycji, 

2) 50 % kwoty przekazuje do dyspozycji wójtowi.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Pisarski 
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